
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 



  

  
2 

 

Módulo 1 - Introdução e Fundamentos de Educação Ambiental 

 

Apresentação ............................................................................................................................................................................. 3 

Objetivo ........................................................................................................................................................................................ 6 

Conteúdo programático ........................................................................................................................................................ 6 

Bibliografia recomendada ..................................................................................................................................................... 7 

Aula 1 – Contexto e visão de mundo ........................................................................................................................... 8 

1.1 Desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, sociedades sustentáveis ........................................... 11 

Aula  2 – O que é Educação Ambiental? ................................................................................................................... 27 

2.1 A trajetória histórica do movimento de Educação Ambiental ................................................................... 31 

2.2 Princípios e fundamentos orientadores da prática de Educação Ambiental na construção de 

sociedades sustentáveis. ................................................................................................................................................. 35 

Aula  3 – Os espaços educadores e a ação do(a) educador(a) ambiental ................................................ 41 

3.1 O papel dos espaços educadores ........................................................................................................................ 42 

3.2 O papel/postura dos(as) educadores(as) ambientais ................................................................................... 45 

3.3 A essência da ação do(a) Educador(a) Ambiental .......................................................................................... 56 

Referências Bibliográficas ................................................................................................................................................... 62 

Referências Bibliográficas Complementares ............................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

 

 

 

Apresentação 

 

Olá! Seja bem-vindo(a) ao Curso Fundamentos e Práticas de Educação Ambiental para Espaços 

Educadores! Bons estudos! 

Nós vamos acompanhá-lo(a) neste curso, que tem por objetivo oferecer subsídios e instrumentos  para 

que você possa contribuir com o fortalecimento dos espaços educadores no processo de implementação das 

políticas públicas de Educação Ambiental no país. Vamos lá! 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), juntamente com o Ministério da Educação (MEC), constituem o 

Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA - Lei nº 9.795/99), o qual tem como tarefa: 

 

Coordenar essa política, criando instrumentos públicos e tomando decisões de acordo com os princípios, 

objetivos e práticas instituídos por essa Lei.  

 

O Departamento de Educação Ambiental (DEA), no exercício de suas atribuições, executa programas e 

projetos em consonância com o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). 

Potencializar os espaços educadores é uma estratégia importante para o estabelecimento de um 

sistema nacional de Educação Ambiental, de caráter integrado e descentralizado, otimizando os esforços dos 

diferentes atores da sociedade brasileira em promover a Educação Ambiental.  

Uma maneira de fortalecer esses espaços é investir na formação continuada, como consta nos objetivos 

do ProNEA:  

“Fomentar processos de formação continuada em Educação Ambiental, formal e não formal, dando condições 

para a atuação nos diversos setores da sociedade” (MMA, 2014). 

 

Um curso presencial ou a distância é sempre uma oportunidade para se pensar em questões, 

aprofundar em informações, rever conceitos, um convite para se dedicar a ler, estudar, dialogar, compartilhar 

experiências, refletir sobre elas, aprender uns com os outros, permitir se abrir ao novo, experimentar novas 

percepções e construir novas significações. 

Este curso de Educação Ambiental é voltado para o fortalecimento de espaços educadores e foi 

elaborado em sintonia com as diretrizes do ProNEA, que tem como eixo orientador a perspectiva da 

sustentabilidade ambiental em suas múltiplas dimensões: 



  

  
4 

 

 

 

Esperamos que seja uma oportunidade e um estímulo para que você, educador(a) ambiental, possa: 

 Compartilhar suas experiências; 

 Refletir sobre sua prática;  

 Debruçar sobre temas de relevância para sua realidadEntrar em contato com bibliografias e 

informações.  

 Entrar em contato com bibliografias e informações. 

 

Você também conhecerá possibilidades para o fortalecimento dos espaços educadores, terá acesso a 

dicas de onde você pode encontrar mais informações sobre os temas de seu interesse, e verá alguns assuntos 

de âmbito teórico e conceitual, especialmente aqueles sugeridos por espaços educadores, como as Salas Verdes. 

O curso procurará subsidiar o educando com informações e estimular a experimentação e a 

socialização de reflexões sobre práticas educativas, instrumentalizando os(as) educadores(as) ambientais 

para aumentar sua capacidade de atuação, de modo que possam desempenhar sua prática educativa com 

maior eficácia e em sintonia com os preceitos do ProNEA. 

Vamos visualizar brevemente como o curso está estruturado e os conteúdos de cada um dos módulos.  

O curso está organizado em quatro módulos, conforme a tabela a seguir: 

 

 

 No Módulo 1 será apresentado o contexto de desenvolvimento da Educação Ambiental - EA e a 

trajetória histórica do movimento de EA. Faremos também uma reflexão sobre o papel dos espaços educadores 

e os princípios e fundamentos que podem orientar a prática de Educação Ambiental na construção de 

sociedades sustentáveis.  
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 O Módulo 2 abordará a importância do planejamento, a elaboração de projetos e do Projeto Político 

Pedagógico, a importância do diagnóstico e como realizá-lo utilizando diferentes ferramentas. Este módulo 

apresentará também como o espaço educador pode fortalecer parcerias e captar recursos. 

 O Módulo 3 apresentará fundamentos para a prática pedagógica, dinâmicas e orientações para 

realização de oficinas/reuniões, métodos pedagógicos e exemplos de atividades pedagógicas, metodologias 

participativas e  educomunicação. 

 O Módulo 4 apresentará um cardápio de atividades pedagógicas sobre os temas: água, resíduos 

sólidos, preservação e conservação ambiental, atividades sustentáveis produtivas/que geram renda, cidades 

sustentáveis e escolas sustentáveis. 

 

 A abordagem pedagógica do curso se dará no sentido de problematização, contextualização 

(diálogo com a realidade do cursista), reflexão a partir de experiências vividas e estímulo à socialização de 

experiências e ideias.  

 Assim, reforçamos o convite à sua participação, pois ela é fundamental para que toda a comunidade 

de aprendizagem que será constituída por meio deste curso possa avançar coletivamente em seus aprendizados. 

 

 Ao longo do conteúdo, você terá acesso a alguns recursos que lhe permitirá obter um melhor 

aproveitamento do curso, tais como “convite à interação”,  

 

 Saiba Mais: Aqui você terá acesso a vídeos, publicações, artigos acadêmicos e textos que complementam 

o conteúdo de cada unidade. 

 Para Refletir: Aqui você realizará atividades estruturadas que visam proporcionar uma reflexão sobre o 

conteúdo apresentado no módulo. 

 Convite à interação: No Convite à interação, você será convidado a realizar uma ação ou atividade com 

vistas a aprofundar ou colocar em prática o seu aprendizado. Aproveite essas oportunidades para tornar 

o seu aprendizado mais rico e aprimorar a sua prática. 

 Caminho do aprendiz: O Caminho do aprendiz foi idealizado com o objetivo de proporcionar a você 

uma oportunidade de refletir sobre o seu processo de aprendizagem. Você responderá a algumas 

questões abertas ao longo do curso, refletindo sobre a sua formação e se autoavaliando. 

 Exercício de fixação: Atividade disponível ao final de cada módulo na Plataforma, com questões de 

verdadeiro ou falso, onde são avaliados os conteúdos do módulo; 

 Fórum de Discussão: Em cada módulo será disponibilizado um fórum para interação e troca de 

experiências entre os cursistas na Plataforma de Ensiono. Nesse ambiente é importante a sua 

participação, inserindo reflexões, dúvidas e sugestões ou mesmo argumentando as colaborações dos 

demais participantes. 

 

Você poderá escolher as atividades que mais se relacionam com a sua realidade para experimentar, 

colocar em prática e refletir sobre elas do ponto de vista pedagógico e de conteúdo.  
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Antes de iniciar os módulos, desejamos fazer alguns acordos para que você possa aproveitar ao máximo 

o nosso curso.  

 Acordos para o bom aproveitamento do curso: 

 Encontrar um lugar confortável para assistir às aulas; 

 Olhar o cronograma e organizar a sua rotina de estudo; 

 Explorar o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA e conhecer todas as ferramentas disponíveis; 

Participar do Fórum de Alunos, compartilhando as suas reflexões e experiências, enriquecendo a 

vivência de todos. 

 

 Esperamos que o conteúdo desperte seu interesse e seja de grande utilidade para sua atuação como 

Educador(a) Ambiental! Bons estudos! 

 

Olá! Seja bem-vindo(a) ao início de nosso curso! A apresentação, vista anteriormente, teve o intuito de 

te ambientar em relação ao curso e a nossa plataforma de ensino. Na sequência, antes de começarmos o 

primeiro módulo, é importante que você conheça seu objetivo e conteúdo programático. Vamos a eles! 

 

Objetivo 

Fomentar uma visão crítica, estimulando leituras e atividades que promovam: 

 reflexão sobre a Educação Ambiental no contexto de transformação da realidade e construção de 

sociedades sustentáveis;  

 conhecimento relacionado ao contexto de desenvolvimento da Educação Ambiental, a trajetória 

histórica do movimento de Educação Ambiental, seus princípios, sobretudo aqueles que vêm 

sendo reafirmados nas proposições e leis que a consolidam;  

 compreensão e reflexão a respeito do papel dos espaços educadores e postura dos(as) 

educadores(as) ambientais;  

 reflexão sobre os princípios e fundamentos que podem orientar a prática de Educação Ambiental 

na construção de sociedades sustentáveis. 

 

Conteúdo programático 

 Crise socioambiental atual;  

 Princípios e fundamentos para a prática da Educação Ambiental (que mundo almejamos, que 

sociedade estamos ajudando a construir, mudanças de paradigmas, relação ser humano – 

natureza); 

 História da Educação Ambiental; 

 Espaços educadores e, especialmente, das Salas Verdes;  

 Postura do(a) educador(a) para uma Educação Ambiental crítica e libertadora. 
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Bibliografia recomendada 

Para os temas tratados neste módulo, recomendamos a leitura integral das publicações do MMA, 

disponibilizadas abaixo, das quais extrairemos textos indicados para estudos. Seria bastante interessante 

aprofundar-se nessas obras em sua íntegra, pois esclarecem muito sobre a base conceitual da Educação 

Ambiental. 

 

Para alcançarmos os objetivos propostos nesse módulo, dividimos o conteúdo em três aulas. Conheça-

as abaixo:  

 Aula 1 - Contexto e visão de mundo 

 Aula 2 - O que é Educação Ambiental? 

 Aula 3 - Os espaços educadores e a ação do(a) educador(a) ambiental 

Muito bem! Agora que você conhece a estrutura geral desse primeiro módulo, seu conteúdo 

programático e tem em mente o objetivo que almejamos, chega o momento de começarmos a Aula 1, cujo 

título é Contexto e visão de mundo!  

Preparado(a)? Bons estudos! 
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Aula 1 – Contexto e visão de mundo 

 

 

“A guerra declarada contra a vida tem raízes nos equívocos culturais que idolatram 

o homem como espécie soberba e dominadora dos meios naturais. Os recursos 

finitos e organicamente entrelaçados na teia da sobrevivência mostram o colapso 

deste império.” (TT Catalão) 

 

 

Adentramos ao século XXI com claros desafios que afetam a vida de todos.  

 

A crise pela qual passa a humanidade tem dimensão gigantesca, pois reflete: 

 A crise econômica, da sociedade capitalista, globalização e livre mercado;  

 A crise ambiental, com as mudanças climáticas, acarretadas pelo desmatamento, queimadas e 

poluição;  

 Desertificação;  

 Degradação do solo e da água;  

 Perda da biodiversidade, contaminação radioativa;  

 A crise energética, pelo esgotamento das jazidas de petróleo;  

 A crise social, cada vez mais evidente pelas disparidades de oportunidades, pelas injustiças e 

pela falta de condições básicas de vida ao ser humano. 

 

 

 

 

 No território onde você atua, quais os impactos socioambientais mais evidentes? 

 O espaço educador do qual você faz parte atua diretamente sobre eles? 

 De que maneira? 

 

Compartilhe suas experiências na plataforma. 
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Vivemos uma época de necessidade urgente de reflexão, de busca de novos caminhos, de novas 

percepções, em todas as áreas do conhecimento, para orientar nossas ações. Podemos identificar essa tendência 

em vários autores contemporâneos, entre eles Morin, Leff e Santos, que nos apontam para a necessidade de 

novas abordagens na Educação.  

Morin (2007) ressalta que precisamos pensar sobre Educação na era planetária, considerando as 

complexidades; Leff (2004) apresenta a complexidade ambiental na perspectiva de uma relação ser 

humano/natureza baseada na ética e na completude das diferenças, o que é também reforçado por Santos 

(2008) quando traz a proposta da ecologia de saberes e nos convida a reinventar a emancipação social, ao olhar 

a realidade com outras lentes, a partir de outras perspectivas. 

 

 

 

Comente as afirmações abaixo: 

“A globalização neoliberal - a exploração do Planeta, de todas as formas de vida, inclusive 

de nossos semelhantes - é um modo injusto de produzir e reproduzir a nossa existência e põe em risco 

a existência do próprio planeta. Ela produz guerra, terrorismo, fome, a miséria de muitos e o bem estar 

de poucos” (GADOTTI, 2007, p. 34). 

 

“Hoje, cuidar da Terra é cuidar da viabilidade da vida humana no futuro” (Frei Betto). 

 Agora, escreva um parágrafo sobre a sua reflexão e compartilhe na plataforma.  

 Compartilhe suas experiências na plataforma. 

 

 

A especificidade e a urgência de nosso tempo histórico determinam que os indivíduos sociais devam 

adotar conscientemente as alternativas positivas que apontam na direção do futuro sustentável da 

humanidade (MÉSZÁROS, 2007).  

É preciso encarar o tempo histórico em que vivemos e nos comprometer em mudar o rumo que a 

humanidade tomou, caso contrário, sofreremos com as consequências de uma forma irresponsável de estar no 

mundo. 

Ao considerarmos que o ser humano é um ser em construção, em permanente devir (FREIRE, 1987; 

HEIDEGGER, 1951), vemos na educação a possibilidade de recriarmos o mundo, as sociedades, as relações entre 

as pessoas e das pessoas com outras formas de vida, com o Planeta. Por trás das maneiras da humanidade atuar 

no mundo estão os paradigmas*.  

* Paradigma é uma palavra de origem grega que quer dizer modelo, padrão, visão de mundo, ideias e valores 

que embasam pensamentos e ações. 

A partir da segunda metade do século XX, quando o paradigma desenvolvimentista de progresso 

desenfreado estava a todo vapor, com a industrialização e o uso intensivo de energia (grande parte proveniente 

do petróleo), suas consequências negativas passaram a ser sentidas.  
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Pensadores, escritores, dirigentes e organizações de diversos países passaram a se questionar sobre o 

destino da humanidade.  

O livro Primavera Silenciosa, por exemplo, de Rachel Carson, foi um marco importante ao fazer duras 

críticas, em 1962, sobre os impactos arrasadores da agricultura convencional, com uso de agrotóxicos sobre a 

vida, e a crescente dependência do petróleo como matriz energética*.  

Na década de 70, no livro Small is Beautiful (ou O Negócio é Ser Pequeno), Schumacher já falava da 

crise da humanidade moderna. 

* A matriz energética de um país pode ser compreendida como o conjunto de todos os tipos de energias geradas 

e consumidas por essa nação. 

 

 “... a nossa tarefa de maior importância consiste em nos desviar de nossa atual rota 

de colisão. [...] Falar sobre o futuro só é útil se levar à ação agora.” (SCHUMACHER, 

1983, p. 17) 

 

 

A partir da década de 70 houve uma série de encontros internacionais para se discutir questões de 

desenvolvimento econômico e suas consequências socioambientais no contexto planetário. Perceberam que a 

demanda por recursos naturais (até então considerados inesgotáveis) e a produção de resíduos (cada vez mais 

crescente) era muito maior do que o Planeta, finito, poderia suportar. 

Outra percepção que algumas pessoas da sociedade moderna passaram a ter, ainda que um reduzido 

grupo, é a de que o ser humano é parte de um sistema vivo, faz parte da teia da vida, e não é o ser mais 

importante do Planeta, o qual todas as outras espécies devem servir. Essa cosmovisão, ou visão de mundo, 

muito comum em sociedades tradicionais, difere enormemente da cosmovisão dominante hoje na sociedade 

moderna: de que o ser humano é dono e senhor do mundo, que está aqui para usufruir dos recursos, 

explorando-os, não se importando com os outros seres, e que é capaz de resolver todos os problemas com a 

tecnologia. 

 

“O homem moderno não se experiencia a si mesmo como uma parte da natureza, 

mas como uma força exterior destinada a dominá-la e a conquistá-la.” 

(SCHUMACHER, 1983, p. 12). 

 

 “... a crença na competição e no valor de controlar a natureza faz parte da nossa 

atual pedagogia e cosmologia.” (DOLL JR., 1997, p. 197). 

 

 

 “À medida que a crise de hegemonia ideológica do capitalismo cada vez mais vem 

à tona, à medida que vão ficando claros os efeitos devastadores de suas políticas, 

uma parcela crescente da opinião pública torna-se receptiva a propostas que se 

baseiam em outros valores”. (GADOTTI, 2007, p. 15). 
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       Assista a uma entrevista com o professor Leonardo Boff, na qual ele comenta a 

respeito de seu livro, “Sustentabilidade”:  

https://www.youtube.com/watch?v=zdrMyp08TNQ 

A partir do momento em que essa crise humanitária é exposta, e o número de pessoas conscientes de 

seu papel nessa empreitada torna-se cada vez maior, as ideologias que permeiam a sociedade passam a ser 

repensadas. Como consequência, novas propostas passam a ser consideradas, como os conceitos envolvendo 

sustentabilidade. 

 

1.1 Desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, sociedades 

sustentáveis 
 

Nesse contexto de tomada de consciência da crise civilizatória, surgiu o termo desenvolvimento 

sustentável*, que se consolidou em 1987, por meio do Relatório Brundtland ou “Nosso Futuro Comum”, 

resultado dos trabalhos da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), formada por 

21 países-membros da ONU, que pesquisou a situação de degradação ambiental e econômica do Planeta no 

sentido de compatibilizar desenvolvimento e a conservação ambiental.  

* O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, 

atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo 

tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. (Fonte: ONU) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Você acha que há condições favoráveis para que a espécie humana continue vivendo no Planeta 

Terra por longo tempo?  

 Estamos criando condições para que nossa espécie se mantenha por gerações e gerações, com 

qualidade de vida para todos?  

 Todos os outros seres, as outras formas de vida, também podem se perpetuar com bem estar, 

cumprindo seu papel ecológico no Planeta? 

 Nós temos cumprido nossa função ecológica no Planeta? 

 Todos os indivíduos da nossa espécie usufruem de uma vida boa, de qualidade? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zdrMyp08TNQ


  

  
12 

Cada uma das dimensões da sustentabilidade reflete em necessidades específicas. 

Pensando nisso, conheça o artigo de Jefferson Marcel Gross Mendes, intitulado “Dimensões da 

Sustentabilidade”, que trata em detalhes a respeito de cada uma delas. (Nota: O artigo está 

disponível no curso digital, dentro do Ambiente Virtual do MMA). 

 

De forma bastante resumida, podemos dizer que sustentabilidade diz respeito a estas questões. Se as 

respostas forem afirmativas, então podemos dizer que nosso comportamento é sustentável, ou melhor, que 

nossa sociedade é sustentável. Se forem negativas, significa que não estamos sendo sustentáveis, ou que a nossa 

sociedade não o é. 

Para que todas as espécies, inclusive a nossa, possam se manter, com qualidade de vida, é preciso que 

o ambiente, os recursos para a vida, sejam suficientemente abundantes e promovam saúde e bem estar. Dessa 

forma, um dos pilares da sustentabilidade é o equilíbrio ambiental. 

Para que as sociedades humanas possam se perpetuar, é preciso que suas atividades sejam 

economicamente viáveis (já que a palavra economia diz respeito à gestão dos recursos, gestão da casa, pois 

essa palavra tem origem grega: eko = casa e nomia = gestão). Portanto, outro pilar da sustentabilidade é a 

viabilidade econômica. 

E para a qualidade de vida das pessoas é fundamental, no conceito de sustentabilidade, outro pilar: a 

justiça social. 

E ainda, as sociedades humanas apresentam culturas variadas, riquíssimas, desenvolvidas na relação 

com o ambiente local, assim, a sustentabilidade também diz respeito à manutenção da diversidade cultural, pois 

a “monocultura humana” também não é algo desejável. 

Outras dimensões da sustentabilidade dizem respeito a questões políticas, espaciais ou territoriais, 

psicológicas e espirituais. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 “A sustentabilidade é a marca de uma crise de uma época que interroga as origens 

de sua emergência no tempo atual e sua projeção para um futuro possível.”(LEFF, 

2001, p. 419) 

 

 

Avançando mais um pouco no entendimento sobre sustentabilidade, outras concepções mais críticas e 

progressistas surgiram, por exemplo, aquela que propõe o conceito de “sociedades sustentáveis”, introduzindo 

no debate o questionamento sobre a globalização da economia e a mundialização da cultura. O foco deixa de 

ser o desenvolvimento e passa a ser a sociedade.  

Essa abordagem ampliada da sustentabilidade faz referência a outros conceitos como: 
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         Essa passagem de Diegues é apenas um trecho de seu artigo a respeito de sociedades 

sustentáveis. Esse assunto pode ser muito válido à sua prática como Educador(a) Ambiental, por 

isso, acesse o curso digital, dentro do Ambiente Virtual do MMA e  leia o artigo na íntegra! 

 

 

 “O conceito de construção de sociedades e comunidades sustentáveis é mais 

adequado que o de "desenvolvimento sustentável" na medida em que possibilita a 

cada uma delas definir seus padrões de produção e consumo, bem como o de bem-

estar a partir de sua cultura, de seu desenvolvimento histórico e de seu ambiente 

natural. Além disso, deixa-se de lado o padrão das sociedades industrializadas, 

enfatizando-se a possibilidade da existência de uma diversidade de sociedades 

sustentáveis, desde que pautadas pelos princípios básicos da sustentabilidade 

ecológica, econômica, social e política…”(DIEGUES, 2003) 

 

    

 

           

  

 

 

 

Em fevereiro de 2007, por meio do Decreto no 6.040, o Brasil instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que apresenta, em seu Art. 3o, o 

conceito de desenvolvimento sustentável como sendo: 

“o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, 

garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras.” Decreto Nº 6.040 

 

Atualmente, o termo sustentável ou sustentabilidade tem seu significado desgastado. O termo tem 

sido utilizado, muitas vezes, associado a ideias e práticas contrárias ao significado original da palavra. Como 

argumenta Diegues (2003)*: 
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          Pensando no que foi a Rio 92, assista à opinião do professor Boaventura de Sousa Santos, 

sociólogo português, professor da Universidade de Coimbra – Portugal,  a respeito de suas 

expectativas em relação a Rio + 20: 

  http://www.youtube.com/watch?v=qWTbeFgSP9s&list=PL151E997DBC1F0E1C  

 

 

 “todo conceito é fundamentalmente político, cada grupo de interesse ou classe 

social o define segundo suas próprias perspectivas.” 

 

Assim, muitos empresários e financistas pensam no desenvolvimento sustentável como um meio de 

alcançarem “lucros sustentáveis”, certos governos rotulam suas políticas públicas de sustentáveis, 

frequentemente como estratégia para conseguir apoio de instituições financeiras internacionais; determinados 

grupos ambientalistas definem sustentabilidade como princípio inerente à natureza, independentemente de sua 

relação com a sociedade.” 

Os grandes eventos internacionais caracterizados como fórum de discussão sobre o tema 

sustentabilidade, como a Rio 92 ou Eco 92, e suas reedições, como Rio + 10, Rio + 20, têm avançado muito 

pouco na transformação do paradigma dominante.  

 

    

 

 

 

 

 

 

Como afirma Ernst Götsch, agricultor e pensador suíço, que vive no Brasil há mais de 30 anos, 

desenvolvendo agroflorestas sucessionais*: 

* Em artigo referente à sua palestra proferida no VII Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais (CBSAF), em 

Luziânia/GO, em 2009. 

”... hoje em dia, essa coisa de sustentabilidade tem chegado a ter o cheiro e a 

utilidade de um bom tempero, e de repente a encontramos na função de um 

catalisador para vender pacotes tecnológicos que podem conter até arsenais das 

mais sofisticadas armas exterminadoras de vida que a humanidade tem 

desenvolvido na sua caminhada para a autodestruição. Assim, levando consigo tudo, 

devorando, demolindo, exterminando espécie por espécie, os biomas de área por 

área, de região por região, ecossistema por ecossistema, destruindo dessa maneira 

ponte por ponte que poderiam servir a humanidade para uma eventual volta a uma 

convivência harmônica no Planeta. E ainda, torturando cruelmente, fazendo 

vivissecção, estuprando, saqueando a mãe que gerou a humanidade e que a nutre... 

orgulhando-se de ser a espécie inteligente...” Götsch 

 

Para Diegues (2003), “é necessário resgatar o conceito de sustentabilidade ligado ao de bem-estar e 

qualidade de vida das comunidades e sociedades humanas”. 

http://www.youtube.com/watch?v=qWTbeFgSP9s&list=PL151E997DBC1F0E1C
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Götsch, por sua vez, amplia o conceito de sustentabilidade, ao considerar o bem-estar e qualidade de 

vida também de todos os outros seres vivos do Planeta. Ainda, segundo ele: 

 

 “… só poderíamos afirmar que uma atividade, uma forma de agir, uma proposta, 

poderia ser considerada sustentável, quando as consequências resultantes da sua 

realização revelam-se como benéficas, tanto para todos os participados, quanto para 

todos os envolvidos ativamente e passivamente no assunto, e benéfico também para 

todos os atingidos pela nossa ação. Isto inclui todas as milhões de espécies e todo 

o resto do planeta Terra.” 

 

Agir sustentavelmente passa por rever os valores que impulsionam as ações das pessoas, imersas em 

uma cultura hegemônica que, em geral, se baseia no imediatismo, no individualismo, na exploração, e que 

valoriza a acumulação de dinheiro, a tecnologia, o artificialismo e, portanto, se mostra desconectada da 

Mãe Terra.  

A ética fundante se baseia na concepção de que a natureza deve ser subjugada a qualquer preço, a 

serviço do homem (Diegues, 2003).  Portanto, a discussão da sustentabilidade em um planeta com recursos 

limitados tem que passar por uma revisão dos padrões de consumo das diferentes sociedades. 

A sociedade de consumo gerou uma perversa necessidade irreal de bens materiais que o Planeta nunca 

conseguirá suprir para todos os humanos de forma igualitária. A desigualdade social e econômica é, portanto, 

inevitável na sociedade de consumo. 

Para Diegues (1992), essa nova ética para se criar sociedades sustentáveis exige o abandono da 

perspectiva antropocêntrica e a adoção de uma perspectiva mais global, biocêntrica*. Em seu artigo, ele 

apresenta um quadro comparando o Paradigma Social Dominante com o Paradigma da Ecologia Profunda, que 

segue: 

* O princípio biocêntrico vem propor a vida e tudo o que a mantém como centro. 
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Ao final de seu artigo, Diegues (1992) pondera que a conceituação de "sociedades sustentáveis" ainda 

está em elaboração, exigindo a estruturação de novos paradigmas que a oriente. Para o autor, as sociedades 

sustentáveis teriam opções econômicas e tecnológicas diferenciadas, voltadas principalmente para o 

"desenvolvimento harmonioso das pessoas" e de suas relações com o conjunto do mundo natural. E o autor 

lança a pergunta: “Como construir sociedades ecológicas e socialmente mais justas?” 

Vivemos hoje, no início do século XXI, um momento altamente propício e necessário para que a 

humanidade enverede por outro(s) rumo(s), no sentido de nova(s) forma(s) de estar no mundo. Sem essa 

mudança, a possibilidade de extinção da nossa espécie (outras espécies já têm sido extintas num ritmo 

acelerado), ou pelo menos, de grande sofrimento para bilhares de seres, incluindo humanos, é evidente. Assim, 

um novo mundo é necessário. 

E Boaventura de Sousa Santos* reforça que é preciso criar um novo paradigma a partir da lógica da 

abundância e não da escassez, como o novo pensamento que está em germinação, como podemos encontrar 

nas constituições do Equador e da Bolívia, que consideram os direitos de Pacha Mama (mãe Terra). O pensador 

aponta para a importância da ecologia de saberes, de dar ouvidos a tantas vozes silenciadas (indígenas, 

ribeirinhos, mulheres, camponeses) pelos séculos de hegemonia da ciência, que falam de terra, água, respeito, 

dignidade, território... E conclui que “não temos outra alternativa a não ser uma sociedade educada”. 

*Para conhecer diversas publicações de Boaventura de Sousa Santos, acesse 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/pt/artigos-em-revistas-cientificas.php  

  

 

 

 

 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/pt/artigos-em-revistas-cientificas.php
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“Temos o direito de lutar por um outro mundo possível quando se tornou impossível 

o mundo tal qual é hoje.”(EDUARDO GALEANO citado por GADOTTI, 2007) 

 

 Mas que novo mundo é esse? 

 Quais são as bases? 

 Que valores deverão orientar a construção de sociedades sustentáveis? 

 

Os pensamentos acerca da sustentabilidade são plurais. Há quem aposte nas tecnologias (nas 

biotecnologias) para solucionar a crise em que vivemos, ainda que fale da necessidade de mudanças de 

paradigmas, dando ênfase ao humanismo (SACHS, 2008). Há outros pensadores, mais radicais (que buscam a 

raiz do problema), que apontam para a necessidade de outra racionalidade, como Leff (2001, 2003) e Boaventura 

de Sousa Santos. 

 

Boaventura de Sousa Santos, em palestra proferida na Universidade de Brasília (UnB) em 2009, falou 

que o momento que vivemos hoje exige dos cientistas sociais, juristas, filósofos (de todos nós), pensar sobre os 

aprendizados e também sobre outros desafios que não existiam no século XX, o que significa “que temos que 

ter pensamentos novos”. 

Segundo Boaventura Santos, é preciso mostrar que existem alternativas. Para fazê-lo, ele propõem uma 

metáfora de mudar de óculos. Dessa forma, deve-se tentar ver com outras lentes o mundo que está aí, já que o 

pensamento ocidental deixou de ver alternativas, pois os nossos óculos (conceitos e teorias) não nos deixam 

ver. 

A verdade é que, depois de séculos de modernidade, o vazio do futuro não pode ser 

preenchido nem pelo passado nem pelo presente. O vazio do futuro é tão-só um 

futuro vazio. Penso, pois, que, perante isso, só há uma saída: reinventar o futuro, 

abrir um novo horizonte de possibilidades, cartografado por alternativas radicais às 

que deixaram de o ser (SANTOS, 1995, p. 322, citado por GADOTTI, 2000). 

 

 

“Só a ação e a reflexão humana podem mudar o mundo. O mundo é uma construção 

histórica, humana.”(GADOTTI, 2007, p. 38) 

 

 “A mudança de paradigma social leva a transformar a ordem econômica, política e 

cultural, o que é impensável sem uma transformação das consciências e 

comportamentos. Nesse sentido, a Educação converte-se num processo estratégico 

para o propósito de formar os valores, habilidades e capacidades para orientar a 

transição para a sustentabilidade.”(LEFF, 2001, p. 237 apud GADOTTI, 2007, p. 52) 
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          Leia o texto de Roberto P. Guimarães, intitulado “Ética e as dimensões sociais da 

sustentabilidade”. Reflita sobre o que foi tratado até aqui e responda: 

 É possível conciliar desenvolvimento com conservação ambiental? 

 Qual a relação entre pobreza e degradação ambiental? 

 Qual a relação entre sociedade de consumo e degradação ambiental? 

 

Comente com seus colegas de trabalho ou de curso. Esse texto encontra-se na publicação do MMA 

Encontros e Caminhos II, de 2007, p. 184-194, e está disponível no curso digital (dentro do Ambiente 

Virtual do MMA). 

 

          Considerando que o ser humano, no conceito trinitário de Morin (1977), é indivíduo, espécie, 

e sociedade. E que, além disso, como seres biológicos somos diretamente dependentes das plantas 

para obtermos a energia para viver, cabe perguntarmos: qual é nossa função enquanto ser biológico 

e qual deve ser nossa ação no sentido de não nos autoexpulsarmos do Planeta, como espécie, como 

está ocorrendo, levando conosco milhares de espécies cuja extinção provocamos? 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Morin afirma que “o desenvolvimento, do modo como é concebido, ignora aquilo que não é 

calculável nem mensurável: a vida, o sofrimento, a alegria, o amor, e o único critério pelo qual mede a satisfação 

é o crescimento (da produção, da produtividade, da receita monetária). Definido unicamente em termos 

quantitativos, ele ignora as qualidades, as qualidades de existência, as qualidades de solidariedade, as 

qualidades do meio, a qualidade de vida” (2002, p. A-17 apud GADOTTI, 2007, p. 60). 
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Assim,  

 

 “... a pergunta pela sustentabilidade se apresenta como um problema sobre o 

sentido da vida. [...] A sustentabilidade se funda na capacidade de vida do planeta 

fundada nesse fenômeno neguentrópico* único  – a fotossíntese – que permite 

transformar a energia radiante do Sol em biomassa (LEFF, 2001, p. 409). 

 

* Neguentropia diz respeito ao potencial de organização da natureza, à sua capacidade de, num sentido contrário 

à entropia, gerar organização e energia em um grau elevado ainda de transformação, podendo ser exemplificado pela 

fotossíntese e processos de homeostase dos organismos vivos (Leff, 2001). 

 

Para Leff (2003), atingir a sustentabilidade (do ponto de vista biológico) 

 

“... implica alcançar um equilíbrio entre a tendência para a morte entrópica do 

planeta, gerada pela racionalidade do crescimento econômico, e a construção de 

uma produtividade neguentrópica baseada no processo fotossintético, na 

organização da vida e na criatividade humana.”(LEFF, 2003, p. 44) 

 

Essa ideia converge com o pensamento de Götsch (1995 e 2013), que, na busca da sustentabilidade dos 

sistemas de produção, ressalta que: 

 

 

“... devemos nos orientar sempre atentos pelo seguinte pensamento: o que posso 

fazer? Como agir para que, como fruto da minha presença, das minhas contribuições, 

das minhas interações, no macro-organismo em que interajo, todos os participados 

e envolvidos sejam beneficiados, tanto no sublocal da minha interação, quanto no 

balanço do planeta Terra por inteiro, resultando num superávit, tanto 

energeticamente, quanto em termos de qualidade e quantidade de vida 

consolidada[...], criando assim recursos com generosidade, recursos em todas as 

fronteiras? (GÖTSCH, 2013 – no prelo*). 

 

* Em artigo referente à sua palestra proferida no VII Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais (CBSAF), em 

Luziânia/GO, em 2009. 

 

Como estamos agindo? Teria, o ser humano, o papel de dispersar sementes e dinamizar a vida, com 

plantios diversificados incluindo florestas, podas, acúmulo de biomassa, geração de recursos para a vida? Talvez 

assim, agiríamos de acordo com a lógica da abundância sobre a qual comentou anteriormente Santos. 
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 “A interdependência revela a cooperação de todos com todos. Essa é a lei mais 

fundamental do universo: a sinergia, a solidariedade e a cooperação. Todos e tudo 

conspiram para que cada ser e cada ordem continuem a existir e a coevoluir.”(BOFF, 

2004, p. 136) 

 

 “Se quisermos sobreviver juntos, a democracia tem de ser também biocracia e 

cosmocracia.”(BOFF, 2004, p. 100) 

 

Isso significa que temos que ouvir o outro, o nosso semelhante e inclusive as plantas, os animais, os 

rios, o solo, as nuvens, estarmos atentos às estações, aos ciclos da vida. Para isso, é preciso nos silenciar e nos 

colocar totalmente em contato, em postura de humildade e abertura, de compaixão, com nossa mente esvaziada 

de preconceitos e ruídos. 

Conheça a visão de Gadotti (2008) a respeito da sustentabilidade: 

 

 “... implica um equilíbrio do ser humano consigo mesmo e com o planeta, e, mais 

ainda, com o próprio universo.”(GADOTTI, 2008, p. 46) 

 

 “... refere-se ao próprio sentido do que somos, de onde viemos e para onde vamos, 

como seres humanos”. E sugere que “este é um dos temas que deverão dominar os 

debates educativos das próximas décadas.”(GADOTTI, 2008, p. 46) 

 

Para transformar o mundo é preciso, em primeiro lugar, acreditar que essa transformação é possível, e 

não desistir frente ao primeiro obstáculo. A esperança e a persistência devem, necessariamente, andar junto 

com o educador(a) que toma para si essa missão. E agir nas mínimas oportunidades do cotidiano. Como diz 

Gadotti (2007):  

 

 “o outro mundo possível deve ser construído em cada um de nós e em nossas 

organizações, desde já.” (WHITAKER, 2005, p. 23 apud GADOTTI, 2007 p. 31) 

 

“É preciso se desvestir de velhos esquemas e hábitos se queremos efetivamente 

construir um mundo novo. É preciso aprender e desaprender o que nos foi ensinado 

durante tanto tempo.” (WHITAKER, 2005, p. 23 apud GADOTTI, 2007, p. 32) 

 

Gadotti (2007), ao afirmar que outro mundo é possível, aponta para uma direção. Segundo o autor, é 

preciso propor e viver novos valores, e criar permanentemente novas relações sociais.  

Segundo ele, ainda é preciso enfrentar os valores perniciosos presentes em nossa sociedade atual, 

como: 



  

21 

          Gostaria de conhecer um exemplo de como é possível enfrentar esses problemas de nossa 

sociedade?  

Assista ao vídeo "Escravo, nem pensar!" sobre a criação de uma rede de prevenção ao trabalho 

escravo a partir de atividades de formação no Pará: 

https://www.youtube.com/watch?v=cvCAD9AfsCI  

 

          Essas e outras propostas de mudança permeiam o discurso de Severn Suzuki, proferido durante a ECO-

92. Clique no link abaixo para assisti-lo, de modo a refletir ainda mais em suas práticas! 

 

Assista ao vídeo "A menina que calou o mundo por 5 minutos ", o discurso da Severn Suzuki pronunciado 

durante a ECO-92, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=tN1Q_9ETBJU&spfreload=5  

 

competição, individualismo, acúmulo de bens a todo custo, consumismo, exploração da vida e dos recursos, 

exploração dos semelhantes) 

 

e suas consequências, como: 

 

opressão, dilapidação da vida e seus recursos, extinção de espécies, violência, etc.  

 

    

 

 

 

 

 

 

É fundamental questionar-se sobre a mercantilização da vida e propor, como alternativa, organizar a 

produção de riquezas com base na universalização dos direitos. 

 

É preciso cultivar a cultura da paz e de não violência ativa, valorizar os laços pessoais baseados no afeto 

e na solidariedade. Que haja sempre o diálogo permanente entre culturas, não apenas entre as aparências de 

seu poder; que sejam propostos projetos coletivos, como software livre e economia solidária, não voltados para 

a acumulação egoísta de riquezas. 

   

 

 

 

 

 

 

É preciso agir pela desmercantilização e a garantia de acesso de todos à terra, à água, saúde, educação, 

ao trabalho, à internet, a uma renda por cidadão capaz de assegurar uma vida digna, a multiplicação das formas 

de democracia direta e participativa, a liberdade de orientação sexual e o cultivo das relações pessoais baseadas 

no afeto e não na posse.  

E mais, que a natureza seja vista como morada (não como recurso) e o ser humano como habitante 

(não mais explorador) do Planeta. Para tudo isso acontecer, é preciso dispensar a negação do outro, e ser capaz 

de conviver com outras subjetividades sem oprimi-las e sem se diluir, é preciso viver em cooperação, exercitar 

https://www.youtube.com/watch?v=cvCAD9AfsCI
https://www.youtube.com/watch?v=tN1Q_9ETBJU&spfreload=5
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o amor incondicional, o cuidado, fortalecer o diálogo (não só entre as pessoas, mas com todas as formas de 

vida), aprender em rede, ter uma visão sistêmica e voltada para a complexidade. 

Segundo Gadotti (2007),  

 

“estamos diante de uma escolha a fazer entre o diálogo e a guerra”. 

 

É tempo de nos colocarmos radicalmente contra a visão necrófila*  do mundo que leva à degradação 

ambiental, às separações, à violência, que suscita e alimenta o terrorismo (político, econômico, religioso, militar 

de estado, entre outros) e nos posicionar a favor de outra visão, uma visão biófila, que promove o cuidado, a 

manutenção da vida, o diálogo e a solidariedade. 

*Necrófila: relacionado à amante da morte; biófila: amante da vida. Paulo Freire cita Erick Fromm, que diz que “o 

indivíduo necrófilo ama tudo o que não cresce, tudo o que é mecânico. A pessoa necrófila é movida por um desejo de 

converter o orgânico em inorgânico, de ver a vida mecanicamente, como se todas as pessoas vivas fossem coisas. Todos 

os processos, sentimentos e pensamentos de vida se transformam em coisas. [...] ama o controle e no ato de controlar, 

mata a vida” (FREIRE, 1987, p. 65). 

 

É preciso ampliar nossos horizontes, ter uma visão sistêmica e integrada da realidade, pois às vezes 

um problema pontual tem uma causa dentro de um Contexto maior. Se procurarmos resolver uma questão 

pontual sem procurar exercitar uma visão maior, será como enxugar gelo sem observar que deveríamos diminuir 

a temperatura para que este não derretesse, ou seria como ficar matando mosquitos sem atentarmos para os 

locais de sua proliferação. É importante agir localmente pensando globalmente. 

Esse novo mundo está em construção. Para trabalharmos nessa construção é necessário apontar os 

caminhos possíveis, caso contrário, como diz Gadotti (2007, p. 87): 

 

“nossos sonhos serão desmoralizados pelos que sempre querem deixar tudo como está”. 

 

E ele nos lembra que a pedagogia da pergunta, tão reforçada por Paulo Freire, é uma ferramenta 

importante, pois: 

“É perguntando que se descobre o caminho. E perguntar pelo caminho faz parte do próprio processo de busca 

dessa sociedade tão sonhada por tanto tempo” (GADOTTI, 2007, p. 88).  

 

As ações para a resistência ao que está em curso e a construção de outras possibilidades de se estar 

no mundo acontecem de distintas maneiras. Há ações de resistência como os empates que ocorreram na década 

de 80, liderados por Chico Mendes contra a derrubada das florestas, as ZADs- Zonas a Defender, que tem 

acontecido cada vez mais frequentemente por todo o mundo; e ações que constroem outras possibilidades, 

como muitos agricultores familiares que produzem cuidando da terra, da vida, muitos deles envolvidos no 

movimento agroecológico, como as iniciativas de economia solidária, CSA (Community Supported 

Agriculture) ou Comunidades que Sustentam a Agricultura, dentre outras. 
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          Identifique uma ação educativa desenvolvida por você no contexto do espaço educador ao 

qual você pertence. Faça o exercício de colocar o problema que se procura resolver (por meio da 

ação) dentro de um contexto maior. Busque as causas do problema. Reflita se as estratégias 

escolhidas estão focando nas causas do problema ou são mais medidas paliativas. Elabore um 

parágrafo e uma pergunta estratégica sobre essa ação. Socialize na plataforma. 

 

Talvez o caminho seja a civilização da simplicidade (GADOTTI, 2000): 

 Buscando a qualidade de vida por hábitos de vida saudáveis. 

 Negando o consumismo, estabelecendo relações sociais amistosas e solidárias. 

 Cuidando para que a vida e os recursos para a vida transbordem. 

 

Esforços para cultivo dessa nova lógica e valores vêm acontecendo mais e mais, como em inúmeros 

projetos e intervenções cotidianas, em movimentos como o Fórum Social Mundial, por exemplo. 

Tendo em vista os conceitos da civilização da simplicidade, tais quais apresentados por Gadotti, e os 

constantes esforços para fomentar tais valores, te convido a repensar um pouco a respeito da sua própria prática 

como Educador(a) Ambiental? Vamos lá! 

 

    

 

 

 

 

 

 

Vivemos atualmente em nossa sociedade uma alienação muito grande, de que a felicidade é alcançada 

por meio de consumo cada vez maior. É preciso, fundamentalmente, educar para a autonomia dos sujeitos. 

Procurar entender as causas das degradações ambientais. Não só mitigar efeitos, mas ir às causas, compreender 

como se dá nosso modo de produção e consumo. Questionar a que e quem serve? Foram criadas necessidades 

materiais simbólicas incompatíveis com a manutenção da vida no planeta. Esse consumismo desacerbado tem 

sido uma das causas principais para a degradação ambiental e a exploração humana.  

Um novo caminho seria incorporar outros valores, como o de uma vida simples, de que a felicidade 

não está necessariamente no consumo, mas no convívio com amigos, em desenvolver processos criativos, sentir 

bem estar e prazer em viver; procurar alternativas tecnológicas menos impactantes ao ambiente, não priorizar 

megaobras ou tecnologias sofisticadas, mas alternativas locais e tecnologias adaptadas e adotáveis, com uso 

dos recursos locais. 

O educador ambiental e professor da ESALQ/USP, Marcos Sorrentino, em entrevista à TV USP, fala da 

importância de cada um de nós parar para pensar em questões existenciais, espirituais, em uma 

cosmovisão que oriente nossa maneira de estar no mundo. Segundo ele: 

 

 “Fundamentalmente, devemos nos perguntar: o que pretendemos fazer da nossa 

vida? Que marca queremos deixar da nossa passagem por esse Planeta? Uma vida 

menos vazia e mais humana seria fruto da busca de sentidos para a existência de 

maneira que nos tornemos melhores como humanos”. 



  

  
24 

 

 

 

 

          Além disso, é equivocada a ideia de que meio ambiente é floresta, é rio, é cachoeira, e que 

cidade não é meio ambiente. Ambiente é inclusive o nosso corpo, a nossa casa, onde vivemos, 

o mundo. É muito importante focarmos na ideia fundamental de convergência entre melhoria da 

qualidade de vida, sustentabilidade da existência dos humanos e a conservação da natureza, das 

melhorias das condições de suporte para a vida dos humanos e não humanos. 

 

 

Sorrentino ainda completa:  

 

“Precisamos de respostas para além do pragmatismo, para além de buscar diminuir 

o impacto no meio ambiente para que se possa consumir mais. Em um processo 

educativo é muito importante trabalhar os valores, o que é mais essencial na história 

de toda a humanidade, que diz respeito ao nosso crescimento interior. E o campo 

da espiritualidade abre diálogo com valores que têm sido negligenciados em nossa 

sociedade.” 

    

 

 

 

 

 

 

 “O desafio da sociedade sustentável de hoje é criar novas formas de ser e de estar 

neste mundo” (GUTIÉRREZ E PRADO, 2002). 

 

Percebemos, portanto, que transformar o mundo no sentido de construir sociedades sustentáveis 

depende de mudança de paradigmas, de postura, mudança de percepção e de valores, mudanças culturais. E a 

Educação Ambiental pode contribuir para desenvolver esse outro olhar. Todavia, não basta trabalhar essa 

transformação teoricamente, abstratamente, é fundamental trazer esses valores para o cotidiano, essa postura 

renovada de estar no Planeta. 

Leff (2003) e Morin (2010) concordam que 

 

 “... aprender a aprender a complexidade ambiental implica uma revolução do 

pensamento, uma mudança de mentalidade, uma transformação do conhecimento 

e das práticas educativas para construir um novo saber e uma nova racionalidade 

que orientem a construção de um mundo de sustentabilidade, de equidade, de 

democracia. É um re-conhecimento do mundo que habitamos.” (LEFF, 2003, p. 22-3) 

Para tanto, 

 “... a Educação converte-se num processo estratégico com o propósito de formar os 

valores, habilidades e capacidades para orientar a transição para a 

sustentabilidade.”(LEFF, 2001, p. 237) 
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              Para inspirá-lo(a) a respeito de como abraçar essa responsabilidade necessária às novas demandas 

de Educação Ambiental, assista ao vídeo Paktizapango - O Calcanhar de Aquiles selecionado na 6ª Mostra 

do Circuito Tela Verde. Este vídeo retrata a vida de Ruth Buendía,  liderança indígena que, junto com a CARE 

(Central Ashaninka do Rio Ene), conseguiu suspender a construção da obra, prevista para acontecer nas 

cercanias de uma pequena comunidade.  

Link: https://youtu.be/Bsg-ZGd06RI?list=PL1x_JPbKGmcyu4DzqRxWZXGmDcv8vsbLk 

 

 

 

 

 

 “Se um outro mundo é possível, uma outra Educação é necessária.” (GADOTTI, 2007, 

p. 32) 

 

“Educar para um outro mundo possível é educar para ter uma relação sustentável 

com todos os seres da Terra, sejam eles humanos ou não.”(GADOTTI, 2008, p. 108) 

 

Muitas vezes, no senso comum, está a ideia de que se cada um fizer a sua parte, o mundo todo é 

transformado. Essa é uma lógica que se alicerça no paradigma dominante, onde são marcas fortes o 

individualismo e a ideia disjuntiva (fragmentária) do mundo. Gadotti (2007) afirma que só a cooperação, a 

simbiose, é transformadora. O poder exponencial do coletivo articulado pode ser muito grande. 

 

 “A responsabilidade consigo mesmo, com a sociedade e com a natureza será o 

princípio básico do movimento de Educação para uma nova era.”(MORAES, 2007, p. 

173) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Bsg-ZGd06RI?list=PL1x_JPbKGmcyu4DzqRxWZXGmDcv8vsbLk
https://youtu.be/Bsg-ZGd06RI?list=PL1x_JPbKGmcyu4DzqRxWZXGmDcv8vsbLk
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Na transição para sociedades sustentáveis, o Programa Nacional de Educação Ambiental destaca a 

dupla função da educação: “propiciar os processos de mudanças culturais em direção à instauração de uma 

ética ecológica e de mudanças sociais em direção ao empoderamento dos indivíduos, grupos e sociedades 

que se encontram em condições de vulnerabilidade face aos desafios da contemporaneidade.” (MMA, 2003, p. 

9). 

 

 

Algumas políticas públicas têm tentado se aproximar dessa perspectiva. A PNEA (Política Nacional de 

Educação Ambiental) e o ProNEA (Programa Nacional de Educação Ambiental) são alguns exemplos dessas 

políticas públicas no âmbito do Ministério do Meio Ambiente.  

Parabéns, você acaba de chegar ao término dessa primeira aula! Tendo em vista seu objetivo, que foi 

o de nos contextualizar em relação aos mais atuais questionamentos a respeito da Educação Ambiental, tenha 

em mente para as próximas aulas a breve abordagem histórica que fizemos aqui acerca do conceito de 

sustentabilidade, incluindo algumas reinterpretações que diferentes autores propuseram sobre o tema. 

Munindo-se de todo o conhecimento que cerceia o conceito de sustentabilidade – e seus vários 

desdobramentos –, e pautando-se nas políticas públicas que acabamos de ver, que, de maneira geral, 

fundamentam as atividades de Educação Ambiental, suas práticas pedagógicas se tornarão ainda mais eficazes, 

pois você estará ainda mais consciente a respeito das necessidades específicas do seu contexto de atuação. 

Para atingir esse objetivo em total plenitude, é interessante (re)pensar a respeito do conceito de 

Educação Ambiental em si. Qual é o seu significado? Para que ele serve? Em outras palavras, o que é Educação 

Ambiental? São essas perguntas que responderemos na próxima aula! Até logo! 
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Aula  2 – O que é Educação Ambiental? 

 

Saudações, é um prazer tê-lo(a) de volta em nosso curso! Vamos relembrar brevemente o que vimos 

na primeira aula? Seu objetivo foi o de nos contextualizar a respeito dos mais atuais questionamentos que 

cerceiam os debates ambientais. Dentre eles, o conceito de sustentabilidade teve um enfoque especial, pois 

apresentamos os vários desdobramentos possíveis do termo, de acordo com autores e contextos diversos. Desse 

modo, te convido a inspirar-se com essa visão ampliada de mundo e mantê-la durante o decorrer dessa e das 

demais aulas de nosso curso!  

Agora, nessa segunda aula, te convido a partir dessa visão ampliada de mundo e estreitar um pouco o 

olhar para o conceito de Educação Ambiental em si. Para fazê-lo, trataremos primeiramente da trajetória 

histórica da Educação Ambiental. Veremos como ela surgiu e quais foram as evoluções pelas quais passou no 

decorrer do tempo. Na sequência, trataremos dos princípios e fundamentos orientadores dessa prática, isso 

tendo em vista seu papel na construção de sociedades sustentáveis.  

 

Te desejo uma ótima experiência de estudos! 

 

Educação Ambiental é um termo para o qual cada um de nós tem uma definição intuitiva com base nas 

palavras "educação" e "ambiente", que todos conhecemos. Mas, se você pesquisar na literatura, existem muitas 

definições de Educação Ambiental. Isso se deve à grande diversidade de contextos socioambientais e visões de 

mundo, às diferentes formas como as pessoas e organizações atuam na sua relação com a sociedade e com a 

natureza. E também é resultado da adoção do termo Educação Ambiental por diferentes grupos sociais. 

Dentre as definições existentes, vejamos a que foi estabelecida na Conferência Sub-regional de 

Educação Ambiental para a Educação Secundária em Chosica/Peru, em 1976: 

 “A Educação Ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade 

educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, dos tipos de 

relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas 

derivados de ditas relações e suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma 

prática que vincula o educando com a comunidade, valores e atitudes que 

promovem um comportamento dirigido à transformação superadora dessa 

realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no 

educando as habilidades e atitudes necessárias para dita transformação.” 

 

De acordo com esta definição, a Educação Ambiental é um processo permanente, ou seja, vivido ao 

longo de toda a vida, em todos os espaços políticos e sociais dos quais participamos e em todas as nossas 

relações.  
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Esse conceito, quando trata da tomada de consciência da realidade, faz pensar que a Educação 

Ambiental deve ser crítica, ou seja, deve discutir e mostrar as contradições do atual modelo de civilização. 

Deve ajudar a ver todos os fatores e pontos de vista, os interesses envolvidos, as causas e consequências 

de cada decisão ou ação individual ou coletiva. Por meio de uma visão ampla e crítica, a prática da Educação 

Ambiental deve ser capaz de desenvolver no(a) educando(a) habilidades e atitudes necessárias para a ação 

transformadora. Ou seja, para colocar as mãos na massa! 

Esse conceito reflete um efetivo diálogo entre a educação popular e a Educação Ambiental. A forte 

tradição da educação popular e da teoria crítica na esfera educacional no Brasil propiciou o surgimento de uma 

Educação Ambiental preocupada com as questões sociais e com uma visão emancipatória que se tem 

convencionado chamar de Educação Ambiental Crítica. A Educação Ambiental Crítica, ao promover a reflexão 

sobre o acesso e as decisões relativas aos recursos ambientais, contribui para a formação de um sujeito cidadão 

ecologicamente orientado (CARVALHO, 2008). 

Os diversos atores sociais, ao tomarem suas decisões, nem sempre levam em conta os interesses e as 

necessidades dos diferentes grupos sociais, direta ou indiretamente afetados. As decisões tomadas podem 

representar benefícios para uns e prejuízos para outros, diz José Quintas (2008).  

  “Um determinado empreendimento pode representar lucro para empresários, 

emprego para trabalhadores, conforto pessoal para moradores de certas áreas, votos 

para políticos, aumento de arrecadação para Governos, melhoria da qualidade de 

vida para parte da população e, ao mesmo tempo, implicar prejuízo para outros 

empresários, desemprego para outros trabalhadores, perda de propriedade, 

empobrecimento dos habitantes da região, ameaça à biodiversidade, erosão, 

poluição atmosférica e hídrica, desagregação social e outros problemas que 

caracterizam a degradação ambiental.”(Quintas, 2008, p. 34) 

 

Quintas (2008) ressalta que nem sempre as comunidades afetadas percebem a existência de um 

dano ou risco ambiental, nem tampouco as suas causas, consequências e outros interesses ligados à ocorrência 

deles. O processo de contaminação de um rio, por exemplo, pode estar distante das comunidades afetadas, 

espacialmente (os contaminantes são lançados a vários quilômetros rio acima) e temporalmente (começou há 

muitos anos, e ninguém lembra quando). 

O processo pode, também, não apresentar um efeito visível (a água não muda de sabor e de cor, mas 

pode estar contaminada por metal pesado, por exemplo), e nem um efeito imediato sobre o organismo humano 

(ninguém morre na mesma hora ao beber a água). Outro fator que dificulta, muitas vezes, a participação das 

comunidades no enfrentamento de problemas ambientais que as afetam diretamente é a sensação de que não 

conseguiriam mudar a situação devido à grandeza desses problemas ou porque há grupos mais fortes com 

interesses diferentes.  
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          Você identifica em sua comunidade ou município alguma situação parecida como essas 

descritas por José Quintas? 

 Como as pessoas reagiram? 

 O que foi feito? 

 

Faça um pequeno relato da situação e compartilhe na Plataforma. 

 

          Leia o texto Educação Ambiental crítica: nomes e endereçamentos da Educação, de Isabel 

Cristina de Moura Carvalho, disponível no curso digital (dentro da Plataforma), e tente responder às 

questões abaixo: 

 Explique porque a autora defende que por meio da Educação Ambiental Crítica se pode 

apostar na possibilidade de construção de um outro mundo possível? 

 Que outras abordagens tem a Educação Ambiental que se diferencia desta? 

 O que você pensa sobre existir diferentes abordagens em Educação Ambiental? 

 

Elabore suas respostas e poste na Plataforma. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

É ao procurar transformar o mundo no mundo que se almeja, incluindo uma nova ótica ambiental, que 

se exerce a cidadania ambiental. Entende-se a Educação Ambiental, sob a ótica de uma “educação para a 

cidadania ambiental” como uma prática político-pedagógica.  

Assim sendo, essa prática representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para 

transformar as diversas formas de participação em potenciais fatores de dinamização da sociedade e de 

ampliação da responsabilidade socioambiental. Trata-se de criar as condições para a ruptura com a cultura 

política dominante e para a construção de uma nova proposta de sociabilidade, baseada na educação para a 

participação (JACOBI, 2005, p. 24). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
30 

          Você costuma exercer uma visão crítica no decorrer de sua atuação? Para tornar essa prática 

ainda mais aguçada, conheça um texto sobre a Teoria Crítica de Carlos Frederico B. Loureiro, 

publicado em Encontros e Caminhos I: formação de educadoras(es) ambientais e coletivos 

educadores, 2005, p. 325 – 332, disponível no curso digital (dentro da Plataforma). 

 

          A relação entre a Educação Ambiental e a construção de sociedades sustentáveis é ampliada 

ainda mais no texto de Pedro Jacobi: Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos 

de Pesquisa, n. 118, p. 189-205, março/ 2003. p. 189-205, disponível no curso digital (dentro da 

Plataforma). Acesse o AVA para conhecê-lo e compreender mais sobre o assunto! 

 

Segundo Eunice Trein (2008, p. 43),  

"o aprofundamento de uma visão crítica da sociedade capitalista implica nos debruçarmos sobre a 

realidade contemporânea e empreendermos uma vigorosa crítica à ideologia do progresso, do desenvolvimento 

e do paradigma científico-tecnológico, próprios da civilização industrial moderna. O pensamento crítico, neste 

sentido, tem um papel relevante na formação de sujeitos capazes de criticar o atual modelo de sociedade e, 

para além da crítica, sempre necessária, também se integrarem na luta coletiva pela construção de um outro 

projeto societário, em que as relações de exploração sejam superadas." 

    

 

 

 

 

 

Ou seja, de acordo com esta autora, é necessário pensar sobre o que compreendemos que é progresso, 

o que é desenvolvimento, para quê e para quem serve esse modelo de desenvolvimento e como a ciência e a 

tecnologia servem a esse modelo. É também necessário agir de forma coletiva para realizar a mudança que se 

deseja. A abordagem da problemática ambiental, considerando a relação das questões naturais, econômicas, 

sociais e culturais permite ampliar os efeitos das práticas pedagógicas propostas. Assim, a Educação Ambiental 

colabora para o exercício pleno da cidadania e construção de uma sociedade mais democrática e solidária. 

A abordagem crítica e emancipadora na Educação Ambiental leva à formulação de uma perspectiva 

que vai para além do desejo de termos simplesmente um desenvolvimento que seja sustentável, ampliando seu 

objetivo para a construção de sociedades sustentáveis. 

Sociedades no plural porque são muitas as: 

 Realidades 

 Possibilidades 

 Soluções 

 Arranjos políticos, econômicos e culturais 
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2.1 A trajetória histórica do movimento de Educação Ambiental 
 

Veja alguns acontecimentos importantes para a Educação Ambiental, em cada ano da linha do tempo 

abaixo: 

 

 

 1965: A expressão “Educação Ambiental” foi utilizada pela primeira vez em 1965, na 

“Conferência de Educação” da Universidade de Keele, Grã-Bretanha. 

 1972: Na Conferência Internacional sobre Meio Ambiente de Estocolmo, realizada em 1972, a 

temática da Educação Ambiental entrou na agenda internacional. 

 1973: Em atendimento às recomendações da Conferência em Estocolmo, o Brasil cria, em 1973, 

sua primeira Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), que era diretamente ligada à Presidência da 

República. 

 1977: A partir de 1977, o caráter interdisciplinar*, crítico, ético e transformador da Educação 

Ambiental ganha evidência em um importante evento: a Conferência de Tbilisi – Geórgia. 

*Caráter interdisciplinar é o que é próprio a duas ou mais disciplinas ou que se efetiva nas relações entre 

várias disciplinas. 

A década de 70 é considerada o marco do surgimento do movimento ecológico no Brasil, ainda que 

militantes da causa conservacionista e as primeiras entidades de proteção à natureza existissem desde a 

década de 50. 

Na década de 80, esses movimentos ecológicos contribuem para levar a crítica ao capitalismo industrial 

à esfera pública e promover um ideário  emancipatório* que muda os rumos da história política do campo 

ambiental. 

*ideário é uma coletânea de ideias em qualquer área do conhecimento: política, científica, econômica, social etc. 

Ideário emancipatório é aquele que pode promover a emancipação dos envolvidos em uma determinada área. 

Um marco dessa virada foi a configuração do Movimento Seringueiro, no período de 1970-1980, que 

concebeu a criação  de Reservas Extrativistas como uma luta ecológica e conseguiu atrelar a proteção ambiental 

às necessidades de reprodução social dos povos da Amazônia.  

O Movimento Seringueiro teve Chico Mendes como liderança principal. Em 1981, ele assumiu a direção 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, no Acre, do qual foi presidente até seu assassinato em 1988. 
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          A repercussão desse tratado foi tamanha que foi incorporado no Programa Nacional de 

Educação Ambiental! Veja a íntegra do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global no Anexo I do ProNEA, disponível no curso digital (dentro 

da Plataforma). 

 

Chico Mendes tornou-se um símbolo da causa ambiental, tendo contribuído significativamente para a 

associação da luta popular sindical com a luta ecológica. 

A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, refletiu a preocupação crescente da sociedade 

acerca das questões ambientais em seu artigo 225, que diz que o "meio ambiente ecologicamente equilibrado" 

é um direito dos brasileiros e um "bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida". Esse artigo atribui 

ao "Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" e 

para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público a promoção da Educação Ambiental. 

A Educação Ambiental se consolida de forma significativa nos anos 90, a partir da Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro 

em 1992, também conhecida como Eco-92 ou Rio-92. Durante o Fórum Global, evento paralelo à CNUMAD 

organizado por movimentos e organizações da sociedade civil, foi criada a Rede Brasileira de Educação 

Ambiental (REBEA), composta por educadores, militantes e instituições diversas relacionadas à Educação.   

No Fórum Global é realizada a I Jornada de Educação Ambiental e elaborado o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, um documento que até hoje é uma 

importante referência para educadores e educadoras ambientais. 

    

 

 

 

 

 

Além do Tratado de Educação Ambiental, foram geradas outras publicações, elaboradas coletivamente 

e inspiradoras para a cultura da sustentabilidade, dentre elas, a Carta da Terra, a Agenda 21 e as Metas para 

o Milênio. A Carta da Terra, segundo Gadotti (2010), é “uma declaração de princípios éticos e valores 

fundamentais para a construção de uma sociedade global mais justa, sustentável e pacífica.” que deve ser vista 

como um convite e não como um documento. 
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          Você conhece o conteúdo da Carta da Terra, Agenda 21 e dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável? Pois essa é uma ótima oportunidade para conhecê-los ou relembrá-los: 

 Conheça o texto A Carta da Terra, que está presente na publicação do ProNEA, p. 94 – 99, 

disponível no curso digital (dentro da Plataforma). 

 Sobre Agenda 21, visite o site : http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21   

 Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (ilustrados abaixo), acesse o site: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/  

 

 

          Você realiza atividades educativas com foco específico em algumas dessas publicações (Carta 

da Terra, Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

Agenda 21...)? Compartilhe na Plataforma, descrevendo a atividade e seus resultados. Se não realiza, 

escolha uma das atividades educativas que realiza e que você vê relação com o teor de algumas 

dessas publicações, faça o exercício, e compartilhe na plataforma. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Conheça agora alguns dos marcos históricos do movimento socioambiental mundial. 

 

 Em 1968, é fundado o Clube de Roma pelo industrial italiano Aurélio Peccei e pelo químico 

inglês Alexander King, que agregou aproximadamente 100 empresários, políticos, cientistas 

sociais preocupados com os impactos ambientais gerados pelo modelo de desenvolvimento 

em vigor. 

 Em 1972, acontece a Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo, debatendo o tema 

“Crescimento Econômico e Meio Ambiente”, com a presença de 113 países. 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21
https://nacoesunidas.org/pos2015/
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 Em 1975, ocorre o Congresso de Belgrado, que propõe a discussão de nova ética planetária 

para promover a erradicação da pobreza, analfabetismo, fome, poluição, exploração e 

dominação humanas. 

 Em 1977, é realizada a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em 

Tbilisi, na Geórgia promovida pela UNESCO. 

 Em 1983, por decisão da Assembleia Geral da ONU, criou-se a Comissão Mundial de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD. Presidida pela então primeira ministra da Noruega, 

Gro Harlem Brundtland, tinha como objetivo analisar a interface entre a questão ambiental e o 

desenvolvimento e propor um plano de ações. Essa Comissão, chamada de Comissão 

Brundtland, circulou o mundo e encerrou seus trabalhos em 1987, com um relatório chamado 

“Nosso Futuro Comum”. 

 Em 1987, acontece o Congresso Internacional sobre Educação e Formação Relativas ao 

Meio-ambiente, em Moscou, Rússia, promovido pela UNESCO. 

 Em 1992, é realizada, no Rio de Janeiro, Brasil, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, RIO -92. 

 Em 1997, ocorre a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação 

e Consciência Pública para a Sustentabilidade – Thessaloniki, na Grécia, onde houve o 

reconhecimento que, passados cinco anos da Conferência Rio-92, o desenvolvimento da 

Educação Ambiental foi insuficiente. Entretanto, essa conferência foi beneficiada pelos 

numerosos encontros internacionais realizados no mesmo ano em diversos países. 

 Em 1999 é instituída a lei que criou a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil (Lei 

9795/99). 

 Em 2001, há o primeiro Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, Brasil. O FSM é um espaço 

de debate democrático de ideias, aprofundamento da reflexão, formulação de propostas, troca 

de experiências e articulação de movimentos sociais, redes, ONGs e outras organizações da 

sociedade civil, configurando-se como um processo mundial permanente de busca e construção 

de alternativas às políticas neoliberais. 

 Em 2002, acontece a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 10), em 

Johanesburgo, África do Sul, ou segunda Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. 

 Em 2012, vinte anos após a Rio 92, acontece a Rio + 20, ou a terceira Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), no Rio de Janeiro, Brasil. 
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          Os marcos citados são apenas alguns dos mais importantes acontecimentos do movimento 

socioambiental mundial. Conheça ainda mais a respeito desse histórico clicando nos links abaixo e 

acessando algumas publicações do MMA. 

 Histórico Mundial: http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-

ambiental/historico-mundial  

 Histórico Brasileiro: http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-

ambiental/historico-brasileiro  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

O fato é que, apesar da grande quantidade de encontros, conferências, seminários, tratados e 

convenções voltados para a temática ambiental, nunca se causou tanto impacto negativo na capacidade de 

manutenção da vida no Planeta como nos últimos 50 anos. Inclusive, determinados grupos adotaram medidas 

pouco produtivas em relação às questões levantadas em tais eventos. 

Por exemplo, um país que emite grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera pode pagar a 

outro país para que este plante árvores ou conserve florestas a fim de compensar sua emissão. 

Mas a questão que permanece em aberto é se esses mecanismos serão capazes de reorientar a lógica 

mercantil da sociedade de consumo, sendo efetivamente um freio à degradação social e ambiental, ou se 

estaríamos apenas vendo surgir um novo tipo de mercado “verde”. Daí a importância de uma visão holística, 

ampliada, das questões socioambientais, e de um posicionamento político (não partidário) sobre as mesmas. 

A seguir, apresentam-se conceitos, princípios e fundamentos que entendemos serem relevantes para 

orientar a prática educativa na construção de sociedades sustentáveis. 

 

2.2 Princípios e fundamentos orientadores da prática de Educação 

Ambiental na construção de sociedades sustentáveis. 
 

Iniciamos reforçando os princípios explicitados no ProNEA: 

1. Concepção de ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência sistêmica entre o 

meio natural e o construído, o socioeconômico e o cultural, o físico e o espiritual, sob o enfoque 

da sustentabilidade. 

2. Abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais, transfronteiriças e 

globais. 

3. Respeito à liberdade e à equidade de gênero. 

4. Reconhecimento da diversidade cultural, étnica, racial, genética, de espécies e de ecossistemas. 

http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental/historico-mundial
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental/historico-mundial
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental/historico-brasileiro
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental/historico-brasileiro
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5. Enfoque humanista, histórico, crítico, político, democrático, participativo, inclusivo, dialógico, 

cooperativo e emancipatório. 

6. Compromisso com a cidadania ambiental. 

7. Vinculação entre as diferentes dimensões do conhecimento; entre os valores éticos e estéticos; 

entre a educação, o trabalho, a cultura e as práticas sociais. 

8. Democratização na produção e divulgação do conhecimento e fomento à interatividade na 

informação. 

9. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. 

10. Garantia de continuidade e permanência do processo educativo. 

11. Permanente avaliação crítica e construtiva do processo educativo. 

12. Coerência entre o pensar, o falar, o sentir e o fazer. 

13. Transparência. 

 

A seguir, nos aprofundaremos em alguns conceitos/princípios/fundamentos relacionados e 

complementares, igualmente importantes para a Educação Ambiental. Poderíamos ter elencado alguns outros, 

mas escolhemos estes pela forte relação com a proposta de Educação Ambiental Cidadã, e também porque 

nos remeteremos a eles nas próximas aulas. 

 

 

Emancipação/autonomia 

Como já se comentou anteriormente, a emancipação é pressuposto de uma educação libertária, que 

tem como seu objetivo formar sujeitos capazes de tomar suas próprias decisões, conscientemente, 

responsavelmente, não se submeter a agir de modo contrário à sua própria consciência, à sua ética, não se 
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          Para ampliar ainda mais o repertório necessário a uma ampla leitura de mundo, conheça um 

texto a respeito do conceito de bioregionalismo, e outro sobre interpretação ambiental. 

 

 Leia o texto de Michele Sato, intitulado “Biorregionalismo: a educação ambiental tecida 

pelas teorias biorregionais”, publicado em Encontros e Caminhos I, 2005, p. 39 – 46, 

disponível no curso digital (dentro da Plataforma). 

 Sobre interpretação ambiental, leia o texto com este título, de Fernanda Menghini, João 

Moya Neto e Antônio Guerra, publicado em Encontros e Caminhos II, 2007, p. 211 - 217, 

disponível no curso digital (dentro da Plataforma). 

 

deixar manipular. Quando o ser humano não se permite ser joguete de uma sociedade alienante, aí sim é 

possível se construir sociedades sustentáveis, é possível agir para transformar. 

Ação cotidiana 

As transformações só ocorrem no âmbito das ações cotidianas. A Ecopedagogia “é uma pedagogia 

para a promoção da aprendizagem do sentido das coisas a partir da vida cotidiana”. Agir no cotidiano e partir 

do cotidiano se vive com autenticidade a Educação Ambiental, integrando-se com as condições de tempo de 

espaço, impregnando a vida de sentido (GADOTTI, 2000). 

Leitura de mundo, problematização 

A Educação libertadora, que se propõe transformar o mundo, necessariamente se baseia na leitura do 

mundo, na problematização, no processo de compreender o que há e acontece, por que o mundo (global e 

local) se configura da maneira como é percebido, quais as causas e consequências (ainda que as relações não 

sejam lineares) dos fenômenos socioambientais observados.   Ao problematizar com o educando, 

necessariamente se abre ao diálogo, e aí não faz mais sentido narrar, transferir ou transmitir “conhecimentos” 

e valores (FREIRE, 1987).  

Ao se ler o mundo, necessariamente se desenvolve a capacidade de observação e interpretação, 

ambas indispensáveis na prática educativa, as quais têm o propósito de desafiar, provocar, estimular a 

curiosidade e o interesse, além de gestarem a compreensão. Além dessa compreensão ampliada que a 

problematização suscita, ao se debruçar sobre a realidade, afloram sentimentos de pertencimento, de 

identidade, e o vínculo afetivo com o lugar, daí a relevância, também, do bioregionalismo na Educação 

Ambiental.  
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          O conceito de alteridade é intrínseco à toda prática de Educação Ambiental. Pensando nisso, 

conheça um texto complementar a respeito desse tema: há um capítulo no livro “Encontros e 

Caminhos, volume 1”, 2005, de Maria de Fátima Makiuchi, p. 29 – 35), disponível no curso digital 

(dentro da Plataforma). 

 

Abertura ao diferente, inclusão, alteridade 

Para se construir um mundo de paz, a necessidade de acolhimento, de tolerância, de aceitação do outro, 

de abertura ao diferente, de inclusão, de alteridade, é inquestionável. É importante considerar que as pessoas 

vivem numa realidade concreta, sócio-histórica e cultural. A multiculturalidade, condição da humanidade, traz 

por si só a alteridade, e as diferenças culturais enriquecem o entendimento sobre o mundo e o estar no 

mundo.  A Educação, ao assumir a alteridade como fundamento, o querer compreender o outro e se unir ao 

outro, tem o diálogo como fundamental. 

    

 

 

 

 

 

Diálogo 

Para Paulo Freire (1987), a dialogicidade é a essência da Educação como prática da liberdade. O autor 

entende que “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo”. É com o diálogo que os seres humanos ganham significação como pessoas, por 

isso, o diálogo é uma exigência existencial. É com o diálogo e com a escuta sensível que se assume a 

existência do outro, o seu pensar, o seu estar no mundo. É com o diálogo (sempre seguido de reflexão) que se 

aprende uns com os outros, que seu entendimento sobre o mundo é construído. Para a prática do diálogo 

acontecer, verdadeiramente, é preciso que se esteja disposto a acolher ideias divergentes, e não buscar impor a 

sua verdade.  

Não há diálogo se não há um profundo amor ao mundo e aos homens, se não há humildade, se não 

há o reconhecimento do outro. No processo de diálogo na prática da Educação Ambiental, a escuta sensível é 

fundamental. Trata-se desse estado de atenção e cuidado que todo(a) educador(a) deve ter, como diz Barbier 

(2007), estando inteiro(a) na conversa, ouvindo com total empatia e atenção, pois se se chega com um discurso 

já pronto, impositivo, ditando normas, não se percebe o outro, suas necessidades, seus interesses, não se 

percebe a realidade e sua complexidade. Quando se dispõe a ouvir de verdade, se permite emergirem muitas 

narrativas, tantas vezes silenciadas (GADOTTI, 2008). Assim, ainda nessa abordagem vale ressaltar a valorização 

dos saberes. 

Diálogo de saberes 

Devemos considerar que há uma pluralidade de explicações ou concepções da realidade, assim, todo 

saber é válido e merecedor de atenção. Portanto, não somente o saber científico é válido, tido hoje em nossa 

sociedade como o único com esse privilégio, mas os conhecimentos não científicos considerados locais, 
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tradicionais, alternativos ou periféricos também têm seu valor (SANTOS, 2008). Daí a importância do diálogo de 

saberes, ou, como Boaventura de Sousa Santos defende, uma ecologia de saberes, que valoriza a 

interdependência entre saberes (científico e não científico). “O desafio é, pois, de luta contra uma monocultura 

do saber, não apenas na teoria, mas como prática constante no processo de estudo, de pesquisa-ação” (SANTOS, 

2008, p. 154).  

Práxis 

Palavra de origem grega, que essencialmente significa ação – reflexão, ou seja, um processo circular e 

retroativo entre teoria e prática, no qual o sujeito reflete sobre sua prática, teoriza, e repensa estratégias para 

agir, sempre seguindo uma intencionalidade. Agir dessa forma reflexiva permite a construção do conhecimento 

do indivíduo a partir de uma postura crítico-reflexiva a respeito de suas próprias experiências. “A práxis é uma 

atividade conscientemente orientada, o que implica não apenas as dimensões objetivas, mas também subjetivas 

da atividade.  

Dizendo de outro modo, a práxis não é apenas atividade social transformadora, no sentido da 

transformação da natureza, da criação de objetos, de instrumentos, de tecnologias; é atividade transformadora 

também com relação ao próprio homem que, na mesma medida em que atua sob a natureza, transformando-

a, produz e transforma a si mesmo.”* A pesquisa-ação é uma maneira de exercitar a práxis, é construir o 

conhecimento contextualizado, mergulhado na realidade. É na oportunidade de agir sobre o mundo, 

coletivamente, que podemos exercitar os ideais de democracia, cooperação, solidariedade, conceitos 

fundamentais a serem trabalhados na Educação Ambiental. 

Participação 

A origem etimológica de participação encontra-se em “participatio”, do latim, que significa “ter parte 

na ação”, o que torna necessário ter acesso ao agir, bem como às decisões que orientam o agir (Benincá, 1995). 

Na mesma direção, Bordenave (1992) destaca que participação – derivada da palavra “parte”, significa fazer 

parte, tomar parte ou ter parte*. Se pretendemos construir sociedades sustentáveis, nas quais a democracia seja 

um fator preponderante, é preciso exercitar a participação desde cedo, em todas as atividades. Segundo 

Bordenave, a participação é inerente à natureza social do ser humano.   

Ela tem uma base afetiva (participamos porque nos realizamos, sentimos prazer em fazer coisas com 

outras pessoas) e uma base instrumental (participamos porque é mais efetivo realizar algo com outras pessoas). 

Há diferentes graus e níveis de participação. Ao participar efetivamente, a pessoa, em interação com o coletivo, 

explicita seus pontos de vista e contribui na definição do rumo que as coisas tomam. A Educação Ambiental tem 

a participação como aspecto fundamental justamente por incluir, em seu arcabouço de valores, a democracia 

e a autonomia.  

Multidisciplinaridade/transdisciplinaridade 

A necessidade de relacionar as informações, “sair das caixinhas” das disciplinas e buscar a interação 

entre elas, observar e pensar uma realidade complexa a partir de diferentes pontos de vista, de diferentes 
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          Diversos autores tratam a respeito do tema da transdisciplinaridade. Dentre eles, 

selecionamos dois livros que certamente têm muito a contribuir em suas ações educadoras. 

 

Você pode aprofundar seus estudos com os livros: 

 

 GADOTTI, M. Pedagogia da Terra. São Paulo: Peirópolis, 2000. Ao final do capítulo 1 você 

encontra a “Carta da transdisciplinaridade” (p. 49 – 52). 

 

 NICOLESCU, B. O Manifesto da transdisciplinaridade. São Paulo: TRIOM, 1999, 105p. 

abordagens, fazendo dialogar as disciplinas. Essa é a ideia da abordagem multidisciplinar. A 

transdisciplinaridade vai para além da multidisciplinaridade, uma vez que engloba e transcende as disciplinas, 

supera as fronteiras entre as ciências, e traz à tona diferentes cosmovisões e percepções. Um exemplo de 

abordagem transdisciplinar é perceber a questão com diferentes pontos de vista e percepções, despido de 

quaisquer preconceitos ou conceitos. 

Um poema nos remete a essa ideia. Para cada pessoa, a compreensão e sentimento acerca do poema 

são diferentes, não é percebido somente pela racionalidade, mas também pela emoção, intuição, imaginação. 

Essas abordagens são extremamente relevantes na Educação Ambiental, uma vez que lida com a complexidade, 

inerente às questões socioambientais. Associado a esse olhar ampliado e sistêmico, a essa abertura às conexões 

e ao imprevisível, a pesquisa como princípio educativo é outro fundamento básico para a Educação Ambiental 

que se quer emancipadora. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É com esses conceitos e fundamentos sobre Educação Ambiental em mente que terminamos nossa 

segunda aula. Bom trabalho! Lembremos que, para chegar onde estamos, uma longa jornada foi necessária e 

diversas foram as transformações pelas quais o conceito de Educação Ambiental passou no decorrer da história. 

Cada um desses marcos foram de suma importância em sua época, por nos permitir verter luz sobre 

diferentes questões que cerceiam a Educação Ambiental! Desse modo, você, em seu papel como Educador(a) 

Ambiental atuante, possui subsídios muito mais consistentes para: entender a origem de suas práticas 

pedagógicas; captar as necessidades dos dias atuais; e – por que não? – definir novos caminhos para a Educação 

Ambiental do hoje do amanhã. 

Na sequência, com nossos alicerces de Educação Ambiental devidamente formados, te convido a 

repensar a respeito dos ambientes que propiciam a execução de suas atividades pedagógicas, os espaços 
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educadores. Diversos são os elementos que o compõem, e todos possuem sua importância, desde os 

equipamentos, passando pelo plano pedagógico, incluindo também o papel da equipe atuante. 

Como membro da equipe pedagógica, o seu papel nessa equação também é de fundamental 

importância. Por esse motivo, a aula seguinte também se constituirá como convite para que você volte os olhos 

para dentro de si. Estou certo de que, ao refletir a respeito de suas próprias práticas, você estará muito mais 

preparado durante ações futuras, adotando, assim, uma postura muito mais assertiva como Educador(a) 

Ambiental. 

 

Aula  3 – Os espaços educadores e a ação do(a) educador(a) 

ambiental 

 

Mais uma vez, boas vindas! Terminamos a aula anterior com um conceito bem mais elaborado de 

Educação Ambiental, que engloba desde sua trajetória histórica, contando com alguns de seus mais importantes 

marcos cronológicos, até fundamentos e conceitos de elevada importância às suas práticas pedagógicas. 

Dentre eles, é possível destacar alguns, como incentivo à participação e ao diálogo, a 

transdisciplinaridade e a inclusão na prática pedagógica, e a constante necessidade da problematização por 

meio da leitura de mundo. Mantenha-os em mente no decorrer de nosso curso, pois serão constantemente 

retomados ou referenciados. 

Agora, com o intuito de acrescentar concretude maior aos diversos fundamentos vistos até então, 

começaremos a aula refletindo a respeito do lócus de realização de qualquer atividade de Educação Ambiental: 

debateremos a respeito do papel dos espaços educadores. 

Na sequência, te convidarei também a voltar os holofotes de nosso estudo para a prática pessoal, pois 

refletiremos a respeito do nosso papel como educador(a) ambiental. Estou certo de que, a partir dessas reflexões, 

chegaremos ao cerne das ações de educação ambiental e você estará muito mais preparado(a) durante ações 

futuras.  

Preparado para embarcar nessa autorreflexão? Bons estudos! 
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3.1 O papel dos espaços educadores 
 

Espaços educadores  e/ou estruturas educadoras são lugares em que há um potencial educador e uma 

clara intencionalidade educadora emancipatória, e que “contenham em si o potencial de provocar descobertas 

e reflexões, individuais e coletivas simultaneamente” (MATAREZI, 2005). 

Se você faz parte de um espaço educador ou Centro de Educação Ambiental (CEA) como, por exemplo, 

as Salas Verdes, sabe do seu potencial transformador.  

 

O Projeto Salas Verdes é uma iniciativa do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do 

Meio Ambiente (DEA/MMA) que incentiva a implantação de espaços socioambientais para atuarem como 

potenciais Centros de informação e Formação ambiental.  

A Sala Verde é um espaço definido, vinculado a uma instituição pública, privada ou do terceiro setor, 

que se dedica a projetos, ações e programas educacionais voltados à questão ambiental.  

 

 

A estrutura mínima das salas verdes consiste em um espaço com uma biblioteca organizada, uma 

equipe técnica, equipamentos e um projeto político pedagógico. 
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          O MMA mantém em seu site toda a documentação a respeito do Projeto Salas Verdes, 

incluindo a listagem das várias Salas Verdes no Brasil. Clique no link abaixo para saber mais a 

respeito. http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao/salas-verdes  

 

 

Como Centros de Educação Ambiental (CEAs), as Salas Verdes constituem espaços com múltiplas 

potencialidades, que além da disponibilização e democratização do acesso às informações, desenvolvem 

atividades diversas de Educação Ambiental como cursos, palestras, oficinas, eventos, encontros, reuniões, 

campanhas.  

Seguindo as diretrizes estabelecidas no projeto político pedagógico (PPP), as Salas Verdes devem 

cumprir um papel dinamizador, numa perspectiva articuladora e integradora, viabilizando iniciativas que 

propiciem uma efetiva participação dos diversos segmentos da sociedade na gestão ambiental. 

 

    

 

 

 

 

Independentemente de sua denominação, é considerado Centro de Educação Ambiental - CEA, toda 

iniciativa pedagógica de educação formal, não formal e informal que disponha de espaços e equipamentos 

educativos, equipe educativa e projeto político-pedagógico, conforme preconiza a Recomendação Conama 

nº. 11, de 04 de maio de 2011. 

No módulo 2 vamos conversar mais sobre a importância do PPP e pensar, conjuntamente, em maneiras 

de viabilizar as ações dos espaços educadores. 

Os espaços educadores só funcionam se houver uma equipe comprometida e preparada para 

exercer sua função de formadores de sujeitos capazes de realizar transformações socioambientais.  

   Alguns dos objetivos dos Centros de Educação Ambiental, definidos no Art. 2 da Recomendação 

Conama nº. 11, de 04 de maio de 2011, são: 

http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao/salas-verdes
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          Como membro atuante de um espaço educador ou CEA, é importante estar com o seu 

conceito e aplicação na ponta da língua. Pensando nisso, separamos algumas publicações sobre o 

assunto, que podem ser lidas no curso digital, dentro do Ambiente Virtual do MMA. 

 Para se aprofundar sobre o que são os Centros de Educação Ambiental (CEAs), a que se 

destinam, suas características gerais desejáveis e diretrizes para implantação, veja a 

Recomendação Conama nº. 11, de 04 de maio de 2011, que recomenda diretrizes para a 

implantação, funcionamento e melhoria da organização dos Centros de Educação Ambiental-

CEA e está disponível nas páginas 64 e 65 do documento do Programa Nacional de Educação 

Ambiental (ProNEA) (disponível no curso digital, dentro do Ambiente Virtual do MMA). 

 E (re)visite a publicação do MMA sobre Centros de Educação Ambiental no Brasil: manual 

de orientação, disponível no curso digital, dentro do Ambiente Virtual do MMA. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O papel dos espaços educadores é de grande relevância, pois permite que a Educação Ambiental possa 

acontecer de forma descentralizada, alcançando grande capilaridade em todo o território nacional. 

Consciente da importância de se constituir um ambiente sólido e propício a prática pedagógica, reflita 

você também a respeito da estrutura e dos objetivos do espaço educador ou Centro de Educação Ambiental no 

qual atua. 
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 Como está estruturado o espaço educador ou Centro de Educação Ambiental no qual você 

atua?  

 Quantas pessoas integram a equipe?  

 Quais são os principais objetivos do espaço educador?  

 Quais são as principais atividades desenvolvidas para alcançá-los? 

 

Como você avalia o espaço educador em termos de recursos e de sua atuação? 

 

Compartilhe a sua reflexão com seus colegas e aproveite para conhecer a realidade de outros 

espaços educadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pois bem! Agora chega o momento de voltarmos os olhos para nossa atuação. Por isso, convido você, 

Educador(a) Ambiental, para refletir a respeito do seu papel dentro dos CEAs, dentro da comunidade na qual 

atua e dentro da sociedade, como um todo. O ato de construir sociedades mais justas e sustentáveis começa 

em nós mesmos e, por isso, é importante pensarmos sobre a essência do ato de educar. Essa aula irá auxiliá-lo 

a compreender esses aspectos na sua atuação. Vamos lá! 

 

3.2 O papel/postura dos(as) educadores(as) ambientais 
 

 

"Gadotti pergunta a Ângela Antunes: “Você acha possível mudar o mundo?” E ela 

responde: “Só consigo viver acreditando nisso!”. Gadotti continua refletindo: “Se a 

vida pode ter sentido pleno é para isso que ela serve: para deixar o mundo um pouco 

melhor do que o encontramos. Essa não é a missão de uns poucos heróis, de uns 

poucos militantes. É a tarefa de todos nós, de todas as pessoas. A bola está conosco. 

A bola já vem rolando há tempos. Estamos num processo de transformação que não 

está começando conosco. Nós fazemos parte de um sonho que ultrapassa nossa 

geração”. GADOTTI, 2007, p. 28 

 

 

O educador(a) ambiental que atua em um espaço educador realiza um trabalho relevante e exerce sua 

cidadania na perspectiva de contribuir para a construção de sociedades sustentáveis. 

Exercer o papel de educador(a) é bastante desafiador, ainda mais quando se pretende que a Educação 

tenha o propósito de gerar autonomia, visão crítica da realidade, motivação para agir, e que o conhecimento 

seja construído dialogicamente, que seja significativo e uma ferramenta para a transformação do mundo.  
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Assim sendo, educar para a sustentabilidade é uma tarefa que exige abertura ao diálogo e estratégias 

pedagógicas que criem envolvimento, participação, motivação e aprendizado significativo, não se 

constituindo, portanto, em uma simples atividade de transferência de informação. 

 

 

Educar é essencialmente um ato político, carregado de intencionalidade. Como nos lembra Paulo Freire 

(2006, p. 70): 

 

 “... toda prática educativa [...] implica, em função de seu caráter diretivo, objetivo, 

sonhos, utopias, ideias. Daí a [...] qualidade que tem a prática educativa de ser 

política, de não poder ser neutra.” 

 

 

Uma Educação libertadora tem por objetivo formar indivíduos autônomos, capazes de tomar suas 

próprias decisões, de trilhar seu próprio caminho, em companhia de outros.  

Não se trata, portanto, de instruir ou simplesmente transferir informação, mas sim de: 

 Despertar 

 Cativar  

 Encantar  

 Estimular 

 Desestabilizar e reeditar  

 Abrir novas janelas  

 Desconstruir e construir 

Não se trata, portanto, de instruir ou simplesmente transferir informação, mas sim de: 

 Instrumentalizar a eterna desconstrução e reconstrução de nossa compreensão do mundo 



  

47 

          As ações de Educação Ambiental que você realiza promovem a construção do conhecimento 

a partir da leitura da realidade, da problematização e dos interesses dos educandos ou caracterizam-

se mais como repasse de informações? 

 

          Paulo Freire é um nome constante quando tratamos de temas educacionais. Por esse motivo, 

te convido a assistir ao documentário que conta a respeito da vida desse grande pensador: 

https://www.youtube.com/watch?v=jzUgb75GgpE 

 

 

 Experimentar novas emoções 

 Expandir horizontes 

 Descortinar 

 

   

 

 

 

 

Todos nós, cidadãos, somos sujeitos da história. Para Paulo Freire (1983), um dos maiores educadores 

de nosso tempo, a realidade não é dada, ela é construída histórica e socialmente e passível de 

transformação. 

Por isso, consideramos que você, educador(a) ambiental, pode ter um papel especial no processo de 

transformação socioambiental, além de contribuir para  o bem estar das pessoas ao seu redor e o equilíbrio do 

ambiente em que vive. 

Se quisermos motivar outras pessoas para agirem a favor da vida, da justiça social, de um mundo 

melhor, é importante começar por nós mesmos. É essencial que nossas ações reflitam o nosso discurso. Uma 

fala sem relação com a prática é uma fala vazia e não desperta no outro um sentido verdadeiro e nem motivação. 

Consideramos que também se educa pelo exemplo, portanto é fundamental que o(a) educador(a) ambiental 

mantenha coerência entre discurso e prática. Estamos o tempo todo nos educando, e, como diz Paulo Freire, 

aprendemos uns com os outros, em comunhão. 

    

 

 

 

 

 

“A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática de 

dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do 

mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente dos 

homens.”(FREIRE, 1987, p. 70) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jzUgb75GgpE
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          A história de Gandhi é bastante inspiradora, e nos permite refletir a respeito de como nos 

situamos no mundo:  

 Mahatma Gandhi (do sânscrito "Mahatma", "A Grande Alma") foi o idealizador e fundador do 

moderno Estado indiano e o maior defensor do Satyagraha (princípio da não-agressão, forma 

não-violenta de protesto) como um meio de revolução. 

 Se você quiser conhecer sua história, assista ao belíssimo longa metragem Gandhi. 

 

 

 

O processo de tomada de consciência sobre a realidade em que estamos inseridos e como atuamos 

sobre ela é decisivo para tornar o ser humano um verdadeiro agente de transformação. 

Gandhi, o líder espiritual indiano, nos convida a sermos a mudança que queremos ver no mundo. 
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          Se desejamos contribuir para a construção de uma sociedade, precisamos refletir sobre que 

tipo de sociedade desejamos construir e como nos posicionamos no mundo. 

 Contribuo com o bem-estar das outras pessoas e outros seres? 

 Contribuo com a existência de um ambiente saudável para se viver? 

 Gosto de refletir, aprender e inclusive me autoconhecer? 

 Envolvo outras pessoas, desenvolvo processos educativos, comunicativos, de sensibilização, 

de ação coletiva, capazes de gerar aprendizados e transformar a realidade em que vivem? 

 Faço da minha prática de vida um exemplo de ação para o bem comum? 

 

Vamos pensar um pouco sobre nós mesmos e avaliar como podemos nos posicionar como 

educador(a) ambiental. Esse é o momento para você se questionar: 

 

 Na minha visão, quais são os principais problemas ou questões socioambientais da nossa 

sociedade? 

 Quais são as causas, os fatores que criam esses problemas? Se eu pudesse definir a causa 

principal dos problemas socioambientais que enfrentamos, qual seria?  

 Que tipo de sociedade eu desejo construir? Que mudanças precisam ocorrer para isso? 

 De que forma a minha atuação como educador(a) ambiental pode promover ou contribuir 

com a transformação socioambiental desejada? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como educadores(as) ambientais, é fundamental estarmos sempre dispostos(as) a aprender, a 

desenvolver nossa autonomia, a afinar nosso propósito como cidadão(ã) do mundo e a lapidar nossos valores 

que nos movem em nossa caminhada na vida. 

 

 “No contexto das demandas da Educação no século XXI, o que importa é 

desenvolver-se como ser autônomo, que saiba “aprender a aprender”. É fundamental 

educar para a autonomia e é essa autonomia que é preciso ser construída na 

educação contemporânea, impregnada de valores éticos endógenos, em sintonia 

com as necessidades de sua natureza biológica e a de todos os outros seres 

(incluindo a Terra como ser), que são bem diferentes da ética moralista.” 

 

 

 “Como desenvolver então a auto-ética? Ouso responder que é pela práxis e pela 

convivência na coletividade, em comunhão, no relacionar afetivo.”(PENEIREIRO, 

2013, p. 445) 
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          Leia o texto “Atores sociais e meio ambiente”, de Moema L. Viezzer, publicado em Encontros 

e Caminhos II: formação de educadoras(es) ambientais e coletivos educadores, Brasília: MMA, 2007, 

p. 36 – 46, disponível no curso digital (dentro da Plataforma). 

Convide a equipe da qual faz parte e elaborem o Mapa dos Atores Sociais, conforme a autora propõe 

nas páginas 44 - 45. Reflitam sobre: 

 Quem participa de alguma rede de conexão? Qual? Como funciona? Como cada um se sente 

fazendo parte dessa rede? 

 Em quais redes de conexão o nosso espaço educador atua? 

 Como o espaço educador pode ampliar/fortalecer a sua atuação em rede? 

 

 

Levando em conta que o desenvolvimento da auto-ética, conforme as palavras de Peneireiro, se faz por 

meio da práxis, sugiro o exercício a seguir, envolvendo a equipe na qual você atua, para fomentar discussões a 

respeito da importância da rede de conexão da qual seu CEA faz parte. Vamos lá! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse momento, você está conectado a outros educadores(as) ambientais que também estão 

mobilizados por este curso, formando uma rede de centenas de pessoas que, ao favorecer a ação coletiva, está 

contribuindo para resolver as necessidades humanas e melhorando as comunidades onde vivem, o Brasil, o 

Planeta. Articulado em uma rede, o sujeito se sente mais forte, pode se apoiar no outro, compartilhar 

conhecimentos, dúvidas, ideias e informações. 

Um(a) educador(a) ambiental estimula, motiva, facilita, apoia e incentiva processos de 

transformação. Assim, é fundamental envolver as pessoas, perceber suas motivações, seu potencial, e contribuir 

para que estas reflitam sobre sua forma de estar no mundo, sua relação com as outras pessoas, os outros seres 

vivos, as instituições, e possam também ser agentes de transformação da realidade, unindo-se à causa de 

construção de um mundo melhor, mais justo, mais digno, que traga bem estar para as pessoas e todos os outros 

seres vivos. 
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Foto: Sala Verde Agroecológica (Aracajú - SE) – Intercâmbio e partilha de experiências agroecológicas entre os 

territórios sergipanos. 

Para exercer seu papel transformador, é importante que, na prática, você parta da realidade local, dos 

problemas da comunidade, compartilhe as suas experiências, procure olhar o mundo sempre se questionando, 

afine a sua capacidade de ler o mundo e estimule que os outros também façam essa leitura.  

Busque perguntar, retratar e problematizar a realidade, praticar e refletir, questionar, cultivar a 

autoestima, envolver a mente, o corpo e utilizar a arte nos processos educacionais. Junto a tudo isso, 

idealize, individual ou coletivamente, ações educativas capazes de promover a cidadania e o engajamento 

socioambiental. 

Ao exercer o seu papel como educador(a) ambiental, é muito importante:  

 

Essa empreitada é complexa e desafiadora, por isso, é importante ler, se informar, participar de 

formações e eventos, interagir com colegas da mesma jornada e outros atores sociais, refletindo sobre os 

desafios socioambientais e compartilhando suas ações e ideias. 
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          Leia o texto de Marcelo Pelizzoli, intitulado “Ética Ambiental: fundamentos críticos”, que 

encontra-se na publicação do MMA Encontros e Caminhos II, de 2007, p. 172- 181, e está disponível 

no curso digital (dentro da Plataforma). Reflita sobre o que foi tratado até aqui e responda:  

 

 Que valores éticos devem orientar nossas ações para a construção de um mundo melhor? 

Compartilhe a sua resposta com seus colegas de curso.  

 

 

 

    

 

 

 

   

  

 

De acordo com Pelizzoli, “Uma ética ambiental [...] aponta para o resgate da convivência, da viabilidade 

do diálogo, da justiça, da ecologia crítico-ambiental (natural e construído), ou seja, ela vai do mental ao político, 

do político ao geográfico e cultural, desenvolvendo a economia pelos princípios da ecologia, ou seja, a 

“administração da casa (eco)” 

 

 

Todas essas dimensões destacadas por Pelizzoli são importantes de ser consideradas na ação do(a) 

educador(a) ambiental. Conforme o Art. 4º da PNEA (Lei nº 9.795/1999), constitui um princípio da educação 

ambiental a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 

natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. 
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Em sua atuação como educador(a) ambiental, ao trabalhar com a concepção do meio ambiente em sua 

totalidade, estabelecendo conexões entre as diferentes dimensões, entre o meio natural, o socioeconômico e o 

cultural, é possível que você ouça (ou já tenha ouvido) alguém dizer alguma dessas frases: 

 

É com esse tipo de reação que muitas vezes você vai se deparar, ao exercer o papel de educador(a) 

ambiental, que estimula as pessoas a refletirem sobre sua realidade e mostra outras possibilidades de relação 

com o ambiente e entre as pessoas. 

 

Foto: Sala Verde Pingo d'água (Amambai - MS) - Atividades com alunos para mostrar qual o impacto que o a 

produção de resíduo faz no meio ambiente, e o que fazer para contribuir para a melhoria com a reutilização. 

 

Ao atuar como educador(a) ambiental, você pode ser uma ponte importante para que pessoas, coletivos 

e comunidades possam ensinar, aprender, se aproximar de instituições e fazer parcerias, aproveitar 

oportunidades, acessar políticas públicas, fazer campanhas, mobilizar para enfrentamentos ou para cobrar o 

papel socioambiental das instituições públicas. 

A nossa influência em transformar a realidade vai para além da nossa ação individual, na lida do dia a 

dia com o ambiente e com as pessoas, e da nossa atuação no cotidiano. Podemos também transformar a 

realidade, nos inserindo em espaços de participação social, ou seja, espaços públicos de interlocução da 

sociedade com o Estado, como, por exemplo, os conselhos e conferências.  
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          Você conhece os espaços de participação na gestão ambiental pública existentes no seu 

estado? E no seu município?  

 

Para participar, em primeiro lugar, precisamos conhecer. Convidamos você a aproveitar esse 

momento para fazer uma pesquisa rápida sobre os espaços de participação social no seu estado e 

município, referentes às políticas públicas de meio ambiente. 

 

Compartilhe os resultados da sua pesquisa com seus colegas e aproveite para conhecer também os 

espaços de participação existentes em outras regiões. 

 

 

 

No que diz respeito às políticas públicas de meio ambiente e à gestão ambiental pública, existem vários 

espaços de participação social, como: 

Além desses espaços, é possível contribuir participando de processos como Consultas Públicas, 

Audiências públicas, etc.  

 Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 

 Conferência Nacional de Meio Ambiente - CNMA 

 Conselhos Municipais e Estaduais de Meio Ambiente 

 Comitês de Bacias Hidrográficas 

 Conselhos Consultivos ou Deliberativos de Unidades de Conservação, entre outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses espaços podem ser ocupados por você, educador(a) ambiental, e também por outras pessoas de 

sua comunidade. É fundamental que os espaços nos quais existam oportunidades para se representar a 

sociedade organizada, nos quais existam espaço para a voz dos cidadãos, sejam ocupados e que propostas 

consistentes sejam colocadas. Por isso, uma participação qualificada é fundamental. 

Participação qualificada significa que as opiniões e sugestões têm fundamento e grande valor como 

proposta transformadora no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas e do ambiente. 
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          Há aquele ditado que diz “imagens valem mais do que palavras”. Então clique no link abaixo 

para assistir ao vídeo sobre o projeto Revolução dos Baldinhos. Dessa forma, veremos na prática 

como uma proposta transformadora pode melhorar a qualidade de vida de uma comunidade.  

 

 “A Educação e o Mosca Morta” (http://www.youtube.com/watch?v=kv0bhlAD9o0).  

 Observe a atitude das pessoas envolvidas no projeto Revolução dos Baldinhos. 

 Que aspectos você percebe na atitude dos educadores? E dos comunitários? 

 

    

 

 

 

 

 

 

O papel do(a) educador(a) ambiental é, portanto, o de estimular a reflexão da sua comunidade sobre a 

realidade, sobre os conflitos e questões socioambientais, questionando, problematizando, exemplificando, 

disponibilizando informações, promovendo a participação, fazendo junto, com compromisso e entusiasmo, de 

modo que se acendam centelhas de esperança, de motivação, de ações individuais e, principalmente, coletivas 

para a transformação da realidade. 

 

Foto: Sala Verde Saberes e Sabedorias (Nova Friburgo - RJ) - Vivência Interdiciplinar em Agroecologia. 

É também seu papel participar, divulgar e incentivar que a sua comunidade atue nos espaços de 

participação nas políticas públicas de meio ambiente da sua região, sempre buscando a justiça, a dignidade e 

o bem viver. 

Frequentemente, nas relações cotidianas e nos espaços coletivos há embates de ideias que podem 

gerar conflitos. É importante não evitar ou esconder os conflitos, mas encará-los, aproveitando a oportunidade 

de explicitar e repensar pontos de vista, exercitar argumentação, a tolerância e o respeito. Loureiro, ao falar 

sobre participação, comenta que não há receitas prontas para o enfrentamento dos conflitos, o qual, muitas 

vezes, é inevitável. 

http://www.youtube.com/watch?v=kv0bhlAD9o0
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          De modo a complementar ainda mais o tema participação, clique no link abaixo para assistir 

uma breve entrevista de Loureiro, durante a qual ele destaca alguns elementos fundamentais do 

processo participativo: https://www.youtube.com/watch?v=QpaJ9K35MoU  

 

 

 

Para ele, é fundamental uma efetiva construção coletiva, com transparência, e é de extrema 

importância a atuação local em articulação com as representações políticas do Estado, para assegurar 

instrumentos que garantam a ampla participação e efetiva autonomia dos grupos. 

    

 

 

 

 

Até então, conhecemos características intrínsecas ao Educador(a) Ambiental, que estão fortemente 

atreladas a seu papel como agente de transformação da realidade. Agora, para além do Educador(a) em si, 

também é importante refletirmos sobre o que está no âmago de suas ações. 

 

 

 

3.3 A essência da ação do(a) Educador(a) Ambiental 
 

 

 “O voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser 

encorajado.” (RUBEM ALVES, 2012) 

 

 “A educação ambiental crítica e emancipatória exige que os conhecimentos sejam 

apropriados e construídos de forma dinâmica, coletiva, cooperativa, contínua, 

interdisciplinar, democrática e participativa, voltados para a construção de 

sociedades sustentáveis.” (TOZONI-REIS, 2006) 

 

 Rubem Alves diz que educar é um ato de amor. O que move alguém a querer atuar como 

educador(a) ambiental?  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QpaJ9K35MoU
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          Para aprofundarmos a nossa percepção sobre o ato de educar, precisamos refletir um pouco 

sobre os nossos valores, motivações e anseios internos como educador(a).  Perguntas para um(a) 

educador(a) ambiental se fazer:  

 

 O que me move enquanto educador(a)?  

 Que valores norteiam a minha atuação como educador(a)? Por quê? 

 Dentre os valores listados, qual eu considero o mais importante? Por quê? 

 Para mim, o que significa educar? Qual é o meu objetivo como educador(a) ambiental? 

 

          Pense nas ações de Educação Ambiental realizadas no espaço educador do qual você faz parte.  

 Você considera que estas ações têm conseguido cumprir seus objetivos? 

 Têm promovido transformações socioambientais significativas na sua realidade? 

 Têm contribuído para a emancipação/ autonomia dos sujeitos? 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

A educação liberta. Portanto, o objetivo do(a) educador(a) é o desenvolvimento da autonomia e da 

libertação de todo aquele que deseja aprender e se emancipar. 

Tudo começa com um desejo.  

É o desejo que dá início a tudo.  

Do desejo nascem os sonhos e as realizações.  

Do desejo, nasce a vida. 

(Helena Maria Maltez) 

    

 

 

 

 

 

Autônomo é aquele ou aquela que dispõe dos recursos necessários para tomar decisões conscientes 

sobre a sua própria vida. Esses recursos dizem respeito a uma consciência crítica sobre a realidade em que se 

está imerso, à prática de ações transformadoras das relações sociais de opressão, bem como da realidade 

material para uma vida digna aos seres humanos. Ter autonomia é, portanto, estar em condições de assumir-se 

como sujeito em uma sociedade democrática. A autonomia é condição básica para poder contribuir na 

transformação do mundo com consciência, responsabilidade e autenticidade. 
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          Por que tantos educadores ambientais falam em emancipação ou autonomia? E mais, por que 

esta é uma palavra repleta de sentidos que dão identidade a certas perspectivas da Educação 

Ambiental e a educadores e integrantes de movimentos sociais preocupados com a superação da 

crise civilizatória que vivenciamos? Afinal, o que significa emancipar-se? 

Leia o artigo Emancipação, de Carlos Frederico Loureiro, publicado em Encontros e caminhos II, p. 

159 – 169, disponível no curso digital (dentro da Plataforma). 

A partir de sua leitura, responda às questões a seguir (já apresentadas anteriormente) e socialize 

com seus colegas. 

 Você considera que as ações do espaço educador no qual atua têm conseguido cumprir seus 

objetivos? 

 Têm promovido transformações socioambientais significativas na sua realidade? 

 Têm contribuído para a emancipação/ autonomia dos sujeitos? 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conquistarmos autonomia, liberdade e emancipação, desejados na Educação, é necessário 

compreendermos o mundo em que vivemos e nos relacionarmos com ele de forma ao mesmo tempo crítica, 

empática e amorosa.  

Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Exige comprometimento, exige 

amorosidade. São palavras de Paulo Freire. 

*Empatia quer dizer que nos colocamos no lugar do outro e tentamos sentir ou que o outro sente. A empatia 

acontece quando nos conectamos ao outro através do coração e não do julgamento. 

Paulo Freire cunhou uma interpretação de amorosidade que vai além do bem-querer familiar ou de 

laços de amizade. A amorosidade ganha uma conotação fortemente relacionada a um princípio ético 

fundamental para aqueles que se colocam como defensores da justiça social, da luta pelos direitos dos 

oprimidos e pela igualdade entre os seres humanos.  

Lutar por essas conquistas só será um ato efetivamente sincero e humanitário, se for mergulhado pelo 

princípio de acreditar na capacidade dos seres humanos em criar e recriar relações qualitativamente diferentes, 

em que prevaleça o amor, a solidariedade, a justiça e a igualdade em lugar do ódio, da competição, da 

exploração e da desigualdade (BRASIL, 2010). 

Quando incorporamos a amorosidade nas nossas relações com seres humanos, animais, plantas e 

com Gaia, sistema do qual fazemos parte, deixamos de explorá-los e oprimi-los. Como nos lembra Leonardo 

Boff, o planeta Terra é o grande oprimido, explorado pelos seres humanos. 

A exploração e a opressão são as fontes da escassez, da miséria, da fome e da injustiça. Boaventura de 

Sousa Santos*, sociólogo da Universidade de Coimbra, disse: "A Terra é Mãe e à Mãe não se maltrata, se estima." 
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          Um inspirador movimento cujo intuito foi justamente esse - transformar o mundo – foi a 

Marcha dos povos pelo clima. Clique no link abaixo para assistir ao vídeo da ONU a respeito desse 

movimento! https://www.youtube.com/watch?v=9y81P33hRBs  

Uma educação amorosa está atenta às necessidades da Terra, levando à sustentabilidade e à paz entre os 

humanos.  

*Gaia é o nome de uma deusa grega, pelo qual o pesquisador britânico James Lovelock batizou o nosso Planeta 

ao identifica-lo como um ser vivo, dinâmico, um sistema autogerido e autorregulado. 

* Comunicação pessoal à Helena Maria Maltez em junho de 2009, em entrevista para o Congresso Brasileiro de 

Sistemas Agroflorestais. 

A Educação é um processo contínuo e permanente. Aprendemos ao longo de toda a nossa vida por 

meio das experiências que vivemos no nosso relacionamento com o mundo. Paulo Freire (1987) dizia que o ser 

humano, sendo um ser inconcluso, está em permanente construção. Portanto, temos todos os dias a 

oportunidade de mudar a nós mesmos e, consequentemente, transformar o mundo ao nosso redor.   

    

 

 

 

 

Uma Educação libertadora se faz no direito que cada um tem de conhecer todas as opções possíveis, 

de conhecer a realidade, para então poder fazer suas escolhas e ser responsável pelas consequências dos seus 

atos. Paulo Freire chamou esse processo de conscientização, isto é: "aprofundando o conhecimento da 

realidade vivida, real e concretamente pelos sujeitos, os educandos têm a possibilidade de emergir no 

conhecimento de sua própria condição, de sua própria vida".  

A Educação libertadora é, para Paulo Freire, a alternativa política à Educação tradicional, que ele 

chamava de “Educação bancária”. A Educação "bancária", por opção política e metodológica de caráter 

domesticador, caracteriza-se pelo repasse de conhecimentos dos educadores para os educandos. Nesse modelo, 

ocorre a transmissão passiva de conteúdos do professor (“aquele que sabe”), para o aluno (“aquele que nada 

sabe”), que deve absorver as informações sem questionar. 

https://www.youtube.com/watch?v=9y81P33hRBs
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Legenda: Paulo Freire alfabetizou trabalhadores sem uso de cartilhas, partindo dos temas significativos da vida do aluno. 

 

Ao contrário, a Educação libertadora e conscientizadora tem como pressuposto o questionamento 

radical das relações dos homens entre si e deles com o mundo em que vivem, criando oportunidades para um 

processo de desvelamento do mundo tendo como objetivo último a transformação social, entendendo que a 

Educação não é a garantia das transformações sociais, mas que as transformações são impossíveis sem ela, sem 

uma visão crítica da realidade (TOZONI-REIS, 2006). 

Assim, segundo Paulo Freire (1987), todo processo educativo é impulsionado por determinada 

intencionalidade que, fundamentalmente, se caracteriza pela escolha em se manter o status quo (deixar tudo 

como está) ou transformar a realidade. 

E então, você está disposto(a) a manter o status quo ou transformar a realidade para um mundo 

melhor? Já adivinhando a sua resposta, vamos seguir juntos, na construção de um outro mundo possível!  

São esses pensamentos que marcam o término do primeiro módulo de nosso curso. Excelente trabalho 

até então! 

Antes de prosseguirmos, contudo, que tal relembrarmos rapidamente os objetivos desse módulo, de 

modo a refletir sobre esse primeiro passo de nossa jornada de estudos? 
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 reflexão sobre a Educação Ambiental no contexto de transformação da realidade e construção 

de sociedades sustentáveis;  

 conhecimento relacionado ao contexto de desenvolvimento da Educação Ambiental, a trajetória 

histórica do movimento de Educação Ambiental, seus princípios, sobretudo aqueles que vêm 

sendo reafirmados nas proposições e leis que a consolidam;  

 compreensão e reflexão a respeito do papel dos espaços educadores e postura dos(as) 

educadores(as) ambientais;  

 reflexão sobre os princípios e fundamentos que podem orientar a prática de Educação 

Ambiental na construção de sociedades sustentáveis. 

Estou certo de que cada uma dessas reflexões se materializarão como um tijolo em sua longa e frutífera 

estrada de Educação Ambiental! 

Fique aqui com um um caloroso até logo, e uma pequena fagulha para a fogueira de sua inspiração, 

por meio das palavras da poetisa Cora Coralina. 

Saiu o semeador a semear. 

Semeou o dia todo e a noite o apanhou 

ainda com as mãos cheias de sementes. 

Ele semeava tranquilo 

sem pensar na colheita 

Porque muito tinha colhido 

do que outros semearam. 

CORA CORALINA 
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